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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Lietuvos Vyskupams ir Vyskupijų 
Valdytojams 

Pareiškimas 
Siekdami, kad Lie tuvos 

Krikšto 600 metų Jubiliejus 
būtų atšvęstas kiek galint dva
siniai naudingiau visai mūsų 
tautos t ik inč ia i l i audžia i , 
siūlome: 

1. Į Jubiliejų pakartotinai pa
kviesti šv. Tėv?>, o į pagrindines 
pamaldas — kaimyninių kraštų 
vyskupus. 

2. Pagrindines Jubiliejaus 
pamaldas Vilniuje laikyti visą 
savaitę, kiekvieną dieną paski
riant atskirai vyskupijai. Pas
kutinę dieną, birželio 28 d. (sek
madienį), bent šešiose Vilniaus 
miesto bažnyčiose, kad galėtų 
dalyvauti kiek galima daugiau 
tikinčiųjų. 

3. Jei bus galimybė išvykti 
kunigų delegacijai į Vatikaną 
jubiliejaus proga, siūlome, kad 
kunigų delegacijos nariai b ū t ų 
i š r ink t i vyskupijų kunigų 
tarybų, kaip kunigų atstovai. 

4. Prašome pasirūpinti, kad 
vald.-ios atstovai nekliudytų 
kun igams ir t ikint iesiems 
pamokyti vaikus tikėjimo tiesų. 

5. 1987 m. buklete rašoma 
apie penkių Bažnyčios įsakytų 
švenčių, kurios pasitaikydavo 
šiokadieniais perkėlimą į sek
madienį. Perkeltos šventės 
tikinčios liaudies buvo labai 
branginamos ir jose tikinčiųjų 
dalyvaudavo ne mažiau kaip 
sekmadienį. Kokiu pagrindu 
Jubiliejinių metų proga tai 
padaryta? Tai didelis dvasinis 
nuostolis. 

Pasirašė: 
Vilniaus arkivysk. kunigai 
Kauno arkivysk. kunigai 
Vilkaviškio vysk. kunigai 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 

prelatūros kunigai. 

P.S. Visų vyskupijų kunigai 
pasirašė asmeniškai. 

Lietuvių protesto demonstracija 
prie Sovietų ambasados 

Canberroje 
Naujųjų metų išvakarėse, 

gruodžio 31 d., daugiau kaip 
šimtas Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso atstovų dalyvavo 
prie Sovietų Sąjungos am
basados Canberroje surengtose 
demonstracijose. Demonstran
tai skanduodami „Niet, niet — 
soviet", reikalavo laisvės Pa
baltijo kraštams. Dominavo 
didžiulis transparentas. kuria
me juodomis ir raudonomis rai
dėmis buvo įrašyta: „Kruvinas 
faktas: 1939-1987 metai*'. Prie 
šio transparento iš abiejų šonų 
plevėsavo Lietuvos trispalvės ir 
vienuolikos valstybių vėliavos: 
Argentinos, Australijos, Bra
zilijos. Britanijos, JAV. Ka
nados, Kolumbijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Urugvajaus ir Vakarų 
Vokietijos. Visų pagrindinių 
Australijos televizijos stočių, 
radijo ir spaudos atstovams ste
bint, vienas iš kongreso atstovų 
perskaitė Kongreso pareiškimą, 
skir tą Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui Australijoje. 

Laisvė Pabal t i jo k r a š t a m s 
„Mes reiškiame solidarumą*", 

sakoma pareiškime, „su memo
randumu reikalaujančiu atsta
tyti laisvę Pabaltijo kraštams, 
kurį 1979 m. rugpjūčio 23 d. 
pasirašė okupuotos Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos žmonės. Siame 
memorandume pasmerk t a s 
1939 metų Stalino — Hitlerio 
paktas , kur iuo Sovietų 
Sąjunga ir nacių Vokietija 
pasidalijo Rytų Europą ir 
privedė prie Il-rojo pasaulinio 
karo. Šis faktas ir jo padariniai 
aiškiai pažeidė t a rp tau t ine 
teisę". 

„Mes taip pat reiškiame soli
darumą su tūkstančiais pabal-
tiečiu. kurie š.m. rugpjūčio 23 d. 
demonstravo Pabaltijo sostinė
se Rygoje, Taline ir Vilniuje ir 
kurie represuojami už tai, kad 
naudojosi teise laisvai išsi
reikšti". 

„Mes kreipiamės į Sovietų 
Sąjungos vyriausybę, kad ji 
vadovaudamasi viešumo dvasia 

Nikaragvos Rezistencijos vadai spaudos konferencijos metu Miami mieste: su Alfonso Robelo jo 
kairėje matyti Adolfo Calero ir Alfredo Cesar. 

Amerika ir Kanada pasirašė 
prekybos sutartį 

paskelbtų tą faktą negaliojančiu 
ir leistų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmonėm be kišimosi iš 
šalies apspręsti savo tautinį 
likimą". 

Pare išk imas sovietų 
ambasador iu i 

Perskaičius pareiškimą, jį prie 
Sovietų Sąjungos ambasados 
vartų nunešė ir į pašto dėžę 
įdėjo pirmininko kadenciją bai
giąs Gintaras Grušas iš JAV, 
š iame Kongrese išr inktas 
naujasis pirmininkas Alvydas 
Saplys iš Kanados ir Lietuvių 
Informacijos centro New Yorkė 
darbuotoja Gintė Damušytė. 
Gintaras Grušas susirinku
siems korespondentams pareiš
kė: „Šia demonstracija soli-
darizuojamės su visomis 
demonstracijomis, surengtomis 
Sovietų Sąjungoje — Vilniuje, 
Rygoje ir Taline. Mes vieningai 
stovime su tais žmonėmis ir 
visame pasaulyje su tais, kurie 
demonstravo rugpjūčio 23 d., ką 
mes vadiname Juodojo kaspino 
diena, minint Molotovo — Ri-
bentroppo pakto pasirašymo su
kaktį". 

Ambasada a ts i sakė priimti 

Jaunimo kongreso atstovai 
buvo susisiekę su Sovietų Są
jungos ambasada ir prašė 
pasimatymo su ambasadoriumi 
įteikti pareiškimą asmeniškai. 
Sovietų ambasada atsisakė pa
skirti pasimatymą, o demons
trantams artėjant prie amba
sados, pro jos teritorijos vartus 
ambasadorius išvyko juodu 
automobiliu. 

Keturi juodai apsirengę Jau
nimo kongreso atstovai atsinešė 
didžiulį vainiką, nupintą iš 
spygliuotos vielos, kurio centre 
buvo Lietuvos trispalvė ir jį 
padėjo prie Sovietų Sąjungos 
ambasados vartų. Jaunimas su
giedojo „L ie tuva brangi" . 
Paskui vienas po kito buvo 
paleisti juodi balionai ant kuriu 
buvo užrašyti metai, pradedant 

Ottawa. — Prez. Reaganas ir 
Kanados ministeris pirminin
kas Brian Mulroney šeštadienį 
pasirašė prekybinę sutartį, 
kurios tokios dar nėra buvę tarp 
dviejų kraštų pasaulyje. 

Reaganas pasirašė tos sutar
ties tekstą anglų ir prancūzų 
kalbomis būdamas Californijo-
je. Prieš pasirašydamas sutar
ties tekstą, jis paskambino 
Kanados ministeriui pirminin
kui ir abu vadai pasikeitė svei
kinimais. Tada Mulroney Par
lamento rūmuose,už 1,700 
mylių nuo Reagano, taip pat 
pasirašė susitarimą. 

Sutar t is dešimčiai metų 

Ši prekybos sutartis panai
kins beveik visus tarifus tarp 
Kanados ir Amerikos dešimčiai 
metų, jei tą sutartį ratifikuos 
Kongresas ir Kanados parla
mentas. Baltieji rūmai mano, 
kad sutartis bus patvirtinta, 
nors Kanadoje kyla sąjūdis, 
kuris bijo, kad tuo pretekstu 
nebūtų ekonominio ir kultū
rinio Amerikos dominavimo 
Kanadoje. 

Abi Kanados opozicijos parti
jos pranašauja, kad Mulroney 
partija pralaimės rinkimus 
rugsėjo mėnesį, tada ir ši sutar
tis padidins dar didesnį pre

kybos deficitą, todėl ragina 
Senatą pasisakyt: prieš ją. Bet 
prezidentas Reaganas mano, 
kad sutart is f yra naudinga 
abiem kraštam. 

Panaik inami muitai 

Pagal šią sutartį panai
kinami visi tarifai ir muitai 
tarp abiejų kraštų, išskyrus 
tarifo mokestį geležiai ir 
tekstilei. Bet vėliau ir šie 
mokesčiai būtų panaikinti. Taip 
pat draudžiama imti mokesčius 
importui ir eksportui ir beveik 
visoms prekėms. Amerika ir 
toliau galės gaminti automobi
lius ir jų dalis Kanadoje ir par
duoti Amerikoje be specialaus 
pridedamojo mokesčio, bet tai 
neliečia japonų ir korėjiečių 
mašinų. Užtikrinamas pilnas 
alyvos pasikeitimas tarp Ameri
kos ir Kanados. Kanadiečiai 
taip pat galės įsigyti alyvos ir iš 
Aliaskos šaltinių. Palengvinami 
buvę suvaržymai investavimui 
abiejuose kraštuose. Įsteigia-

. mas penkių asmenų tribunolas 
spręsti įvairiems ginčams, jei 
nepavyktų to išrišti paprastu 
keliu. 

Amerikos ir Kanados prekyba 
siekia daugiau kaip 150 bil. dol. 
metuose. Pagal Amerikos 
vyriausybės pranešimą, 
Amerikos deficitas su Kanada 
yra nuo 13 iki 20 bil. dol. 
metams. 

Naujos Nikaragvos 
partizanų sąlygos 

Contras reikalauja pasitarimo su kardinolu 

Kanados ministeris 
Brian Mulroney 

pirmininkas 

1939-taisiais. Juos leidžiant 
kongreso atstovė keliais 
sakiniais apibūdino tų metų 
reikšmingesnius įvykius — ma
sines lietuvių demonstracijas, 
partizanų kovas, priverstinę ko-
lektivizaciją, žmogaus teisių gy
nėjų įkalinimą, Lietuvos kata
likų Bažnyčios kronikos leidi
mą, Lietuvos Helsinkio grupės 
ir tikinčiųjų teisėms ginti ko
miteto įsikūrimą. 

Jaunimo kongreso atstovų 
demonstracija prie Sovietų Są
jungos ambasados buvo baigta 
Lietuvos himnu. 

Palanki kritika 

Paryžius. — Lapkričio 12-19 
dienomis, Paryžiaus meno 
mokyklos galerijoje buvo 
surengta Miriam Meras-
Meraitės tapybos kūrinių 
paroda. Parodoje buvo 
eksponuojami trylika didelio 
formato figūratyvinio meno 
stiliumi Meraitės sukurtų savo 
spalvingumu ir ryškiais kontū
rais pasižyminčių paveikslų. 
Jaunos dailininkės pirmoje 
parodoje eksponuoti paveikslai 
susilaukė meno kritikų ir mė
gėjų palankaus įvertinimo. 
Miriam Meraitė yra Izraelyje 
gyvenančio lietuvių rašytojo Ic-
choko mero duktė. 1972 metais 
ji drauge su tėvais išvyko iš 
Lietuvos ir įsikūrė Jeruzalėje, 
kur 1982 m. baigė vietos meno 
mokyklą. Prieš kelerius metus 
Miriam Meraitė pastoviai 
įsikūrė Paryžiuje, kur dabar 
pradeda reikštis savo kūryba. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Popiežius J o n a s Paulius 
II savo Naujų Metų kalboje Šv. 
Petro bazilikoje pasveikino 
visus pasaulio katalikus ir pa
siuntė sveikinimus tikintie
siems Sovietų Sąjungoje, kurie 
šiais metais švenčia krikščio
nybės tūkstančio metų jubiliejų. 

— Afganistane komunistinė 
Kabulo vyriausybė paskelbė, jog 
paskutiniu metu pasiuntė Chost 
miestui 5,300 tonų įvairių 
reikmenų, kai po ilgų mūšių su 
partizanais įsigalėjo laikina 
pertrauka. 

— M u e n c h e n e Laisvos 
Europos radijas pranešė, jog jo 
transliacijas į Lenkiją nustojo 
trukdyti sovietai po trijų de
šimtmečių. Tai buvo padaryta 
Naujų metų dieną. Amerikos 
Balso ir Britanijos stotys taip 
pat pranešė, kad jų programos 
nebebuvo trukdomos į Lenkiją. 

— Vilniuje gruodžio 21 d. 
buvo sukviesti pasitarimui 
aukštųjų mokyklų rektoriai, 
partijos organizacijų sekretoriai 
ir kai kurie respublikos miestų 
pirmieji sekretoriai. Komunistų 
partijos sekr. R. Songaila ragino 
didinti dėstytojų atsakomybę 
tobulinant akademinio jaunimo 
idėjinį politinį auklėjimą. 

— New Yorke sovietų 
Jungtinių Tautų misijoje vyres
niuoju patarėju pradėjo dirbti 
Juozas Grigutis. Jis turi antros 
klases nepaprastojo ir įgaliotojo 
pasiuntinio diplomatinį rangą. 

— Sudane Cahrtoumo uni
versitete, Reuterio žinių prane
šimu, dėsto Ushari Ahmed 
Mahmoud, kuris buvo areštuo
tas už laikymą vergų savo plan
tacijoje. Jis jiems nieko nemo
kėdavo už darbą ir versdavo 
metų metais dirbti sunkiausius 
darbus. 

— Washingtone Demokratų 
Tautinio komiteto pirmininkas 
Paul Kirk sako. jog buvęs sena
torius Gary Hart turi savo 
privačius interesus sugrįždamas 
į prezidentinius kandidatus, bet 
ne Demokratų partijos intere
sus. Jo žvaigždė šviesianti tik 
trumpą laiką. 

— Filipinų prezidentė Cora-
zon Aąuino save duotame Tokyo 
dienraščiui pasikalbėjime, pa
reiškė, jog Amerikos karinės 
bazėsjos krašte yra reikalingos, 
kad apsaugotų tą regioną nuo 
sovietu. 

Miami. — Nikaragvos laisvės 
kovotojų vadovai nutarė 
pateikti naujus reikalavimus 
sandinistų vyriausybei. Nika
ragvos Rezistencijos organizaci
ja, kuri apjungia visus par
tizanus, įteikė savo sąlygas 
prezidentui Daniel Ortegai ir 
kardinolui Obando y Bravo, 
kuris sutiko tarpininkauti tai
kos klausimuose. 

Reikalauja pasimatymo su 
kardinolu 

Prez. Ortega ir kardinolas 
Obando buvo susitikę prieš pat 
Kalėdas ir sutarė dar kartą 
turėti pasitarimus Belizėje arba 
Panamoje. Panašūs pasitarimai 
Dominikonų respublikoje 
nedavė jokių vaisių. Bet Con
t ras vadai pareiškė norą 
susitikti su kardinolu tarpi
ninku Gvatemaloje prieš prade
dant pasitarimus su san-
dinistais. „Nebus naujų 
pasitarimų su sandinistais, tol, 
kol Nikaragvos Rezistencijos 
direktoriatas nesusitiks su kar
dinolu", pasakė Alfredo Cesar. 
vienas iš laisvės kovotojų vadų. 

Jis sakė, jog jei prez. Ortega 
gali matyti kardinolą kada jis 
nori, Contras vadai su kar
dinolu tegali pasikalbėti tik in
dividualiai ir labai trumpai, 
pastatant juos į nepatogią 
padėtį. Cesar sakė, jog toks pasi
tarimas turi būti Gvatemaloje, 
bet ne Miami mieste, kur kar
dinolas dažnai lankosi, nes čia 
nėra Centro Amerika. 

Laikas ne jų naudai 

Prieš dvi savaites Contras su 
pasisekimu puolė sandinistų ka
riuomenę ir laimėjo mūšį, o 
Kongresas paskyrė nekarinę 
pašalpą 8.1 mil. dol. sumoje. Tai 
žymiai sustiprino Contras vyrų 
pasitikėjimą savo galia. Jei 
Amerika padėtų ir karinėje 
srityje. Contras mano, kad jie 
laimėtų kovas prieš sandinistus 
ir išlaisvintų Nikaragvą iš ko
munistinio sandinistų jungo. 
Laikas betgi dirba jų nenaudai, 
nes sovietai pristatys daugiau 
ginklų, ir vėliau bus daug sun
kiau laimėti laisvę Nikaragvai. 

Kokia kardinolo pozicija 

Taip kalbėjo Enrique Bermu-
dez, kuris yra vyriausias Con-

Kinijoje paminklas 
jėzuitui 

Zhaoųuin. — Kinijos komu 
nistinė valdžia suteikė leidimą 
pastatyti paminklą italo misio
nieriaus jėzuito kunigo Matteo 
Ricci atminimui. Paminklas bus 
pastatytas Zhaoųuin mieste, 
kur 1583 m. kunigas Ricci įkūrė 
pirmąją katalikų misiją Kini
joje. Garsusis jėzuitas kunigas 
ir mokslininkas Metteo Ricci 
yra laikomas kultūrinių ryšių 
tarp Rytų ir Vakarų pradinin
ku. Neseniai kinų komunistines 
valdžios lėšomis buvo restau
ruotas jo antkapis , kuri 
smarkiai sužalojo raudonosios 
gvardijos vadinamos kultūrinės 
revoliucijos metu. Kun. Ricci 
buvo kinų reformistų rehabili-
tuotas 1980 m. 

tras karo vadas. „Kariniame 
lauke mes turime pasitikėjimą 
laimėti, bet diplomatiniame lau
ke sand in i s t ams daugiau 
leidžiama manevruoti". Contra 
vadai paneigė teigimus, kad 
kardinolas prarado jų pasiti
kėjimą. Bet privačiai iš jų 
girdėti jog kardinolas yra labai 
spaudžiamas priimti prosandi-
nistinę poziciją, kuris savo 
ruožtu tur i įtakos Costa Ricos, 
EI Salvadoro, Gvatemalos ir 
Hondūro prezidentams. Todėl 
reikalaujama specialaus pasita
rimo su kardinolu. Penki Cent
ro Amerikos prezidentai sausio 
15 turi vėl susitikti savo posė
džiui, kuriame bus patikrinta 
kaip vyksta žmogaus teisių 
įgyvendinimas ir t a ikos 
procesas. 

Sausio 15-ji 

Contras vadai pasisako ir 
prieš pratęsimą taikos įgyven
dinimo plano po sausio 15 
dienos. „Mes atmetame šitą 
sandinistų manevravimą, kurie 
nori pratęsti pasitarimus ir tuo 
nudelsti laiką", greičiausiai 
laukdami pas t ip r in imo iš 
Sovietų ir Kubos. „Jei keturi 
prezidentai nepasakys aiškiai 
prez. Ortegai iki sausio 15. kad 
jis privalo laikytis duoto pažado 
Gvatemaloje, tai tas taikos pla
nas yra žuvęs". 

Nikaragvos Rezistencijos va
dai pareiškė, jog jie nori tik 
tiesioginių pasitarimų su sandi
nistų vyriausybe, kurie iki šiol 
tą reikalavimą atmetė. J is 
pasakė, jog jie nesiderės su san
dinistų užsienio patarėjais — 
amerikiečiu advokatu Paul 
Reichler ir Vakarų Vokietijos 
Socialdemokratų parlamento 
nariu Hans-Juergen Wisch-
newski. 

Nikaragvos 
Bravo 

kardinolas Obando v 

— Egipte Koptų vienuolyne 
buvo surasta 820 auksinių 
pinigų, kurie ten buvo paslėpti 
prieš 1.300 metų. 

KALENDORIUS 

Sausio 6 d.: Kasparas. Balta
zaras. Merke l i s . Radvile, 
Melanijus, Arūnas. Ginda. 

Sausio 7 d.: Raimundas. 
Pega. Rūtenis. Rudvilė. Liuci
jus, Julijonas. 

ORAS 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:34 
Temperatūra dieną 10 1.. 

naktį -5 1. 

JS. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVĖ 
Redaguoja v.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St., Chicago. IL 60629 

LOS ANGELES 
PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ 

VEIKLA 
Los Angeles prityrusių 

skaučių „Birutės" draugovei 
priklauso psl. Tara Ba
rauskaitė, psl. Rima Mulokaitė, 
si. Lidija Tompauskaitė, psl. Va-
nessa Varnaitė, psl. Laima 
Zemaitaitytė ir psl. Vilija 
Zemaitaitytė. Joms vadovauja 
vyresnės skautės Gailė Rad-
venytė ir vyr. skautė kandidatė 
Andrytė Giedraitytė. 

Pirmajai naujųjų veiklos metų 
„Birutės" draugovės prityrusių 
skaučių sueigai vienos dienos 
neužteko. Sueiga vyko spalio 17 
ir 18 dienomis draugininkės 
Gailės Radvenytės namuose. 

Sueigą pravedė sesės Gailė ir 
Andrytė. Buvo aptartas metų 
sueigų planas. Sesės nutarė, 
kad norėtų turėti čiuožimo 
iškylą. Tai buvo suplanuota 
čiuožimo sueiga... bet. žinoma 
reikėjo apgalvoti ir rimtesnių 
sueigų temas . Draugovei 
priklauso tik šešios sesės tai nu
tarėme veikti kaip skiltis. Skil
ties vardo neišrinkome, bet 
Vanessa Varnaitė buvo išrinkta 
skiltininke. Aptarėme patogias 
sueigų datas, padiskutavome ką 
mūsų draugovė galėtų daryti 
Kaziuko mugėje ir kokius 
filmus norėtume pamatyti tą 
vakarą. 

Po sueigos oficialios dalies, 
kelios sesės pasiliko žiūrėti pra
ėjusiu stovyklų nuotraukas, o 
kitos išvažiavo išrinkti filmus 
vakarui. Tai buvo sunkiau, 
negu bet kuri iš mūsų tikė
jomės. Pasirodo, kad Radveniai 
turi du video aparatus, bet abu 
yra Beta! Visur galima rasti 
VHS video juosteles, pasirodė, 
kad Beta yra „endangered spe-
cies". Pagaliau, nutarėme pasi
skolinti Giedraičių video apara
tą... juk, kokia pernakvojimo 
sueiga gali vykti be filmo? Tą 
vakarą, žiūrėdamos video juos
teles, išmokome daryti namuose 
gamintus ledus. Tik, gal kitą 
sykj naudosime mažiau 
šokolado! 

Sueigoje ats i t iko vienas 
įvykis, kuris mums priminė 
stovyklą. Vidurnaktį, kol sesės 
saldžiai sapnavo, broliai vyčiai 
kandidatai „puolė". Bet vis bu
dinčios sesės brolius grei'. išvarė 
iš kambario. Sekantį rytą sesės 
prikėlė brolius su garsia plokš

tele skelbiančia „Labą rytą". 
Antroji sueiga įvyko lapkričio 

14 d. po lituanistinės šešta
dieninės mokyklos pamokų. Įsi
smaginusios sesės traukė į 
Pickwick čiuožyklą. Mergaitė, 
budėjusi prie įėjimo manė, kad 
mūsų draugininkei tik 17 metų. 
Taip prasidėjo įspūdinga čiuo
žimo iškyla. Laima Zemaitai
tytė ir Vanessa Varnaitė krito, 
bandydamos šokti subatėlę ant 
ledo. Vanessa vėliau sekiojo 
vieną jaunuolį, apčiuoždama 
ledo ratą bent tris kartus, bet 
jo nepagavo. Kitas jaunuolis 
įsižiūrėjo į sesę Tarą. Mes tą 
jaunuolį pavadinome Stepu, nes 
berniukas buvo panašus į mūsų 
vieną pažįstamą tokiu vardu. Po 
visų nuotykių, išvažiavome pa
valgyti picą. Laikas greit bėgo. 
net nepastebėjome kai sutemo ir 
reikėjo važiuoti namo. 

Ramiojo Vandenyno rajono 
metinėje sueigoje gruodžio 6 d. 
dalyvavo visos šešios „Birutės" 
draugovės sesės. Dar dvi naujos 
prityrusios sesės prisidėjo prie 
draugovės, duodamos prityrusių 
skaučių įžodį. Sveikiname seses 
Vanesą Kašelionytę ir Nidą 
Paplauskai tę . Sesės Tara 
Barauskaitė, Vanessa Varnaitė 
ir Laima Zemaitaitytė buvo 
pakeltos į paski l t in inkės 
laipsnį, o iškilmingos sueigos 
komendante Lidija Tompaus
kai tė buvo pakel ta į 
skiltininkės laipsnį. Sveiki
name darbščias, energingas pri
tyrusias skautes! 

Gailė Rad. 

AUKOKIME LSS ŠALPOS 
SKYRIUI 

1987 metų balandžio 13 dieną 
Lietuvių Skautybės fondo 
valdyba įsteigė LSF Šalpos sky
rių, kurį administruoja r. Biru
tė Banaitienė. Sutelktos lėšos 
naudojamos nelaimės ar ligos iš
tiktiems LSS Seserijos ir Broli
jos nariams pagelbėti. 

Nepamirškime ir šiais metais 
padaryti Kalėdų gerąjį darbelį, 
pasiųsdami dovaną (auką) 
Šalpos skyriaus vedėjai s. Bi 
rutei Banaitienei. 84 Margaret 
Rd.. Abington, MA. 02351. 

s. Birutė Banaitienė 
Skyriaus vedėja 

Los Angeles „Pa l angos" t u n t o p r i ty rus ios s k a u t ė s . Iš k.: Laima Z e m a i t a i t y t ė , Tara Barauska i t ė , 
d r aug in inke Gailė Radvenytė . d r a u g i n i n k ė s pavaduotoja Andry tė Giedra i ty tė , Vilija Zemai ta i 
ty tė ir Vanessa V a r n a i t ė . 

CHICAGOS SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS VEIKLA 

Chicagos skautininkių drau- 1985 m. gegužės 11 d. buvo. 
govę sudaro buvusios ir dabar- suruoštas koncertas sutraukęs 
tinės vadovės, kurios pasišven- 301 klausytoją. Po koncerto 
tusios skautiškai idėjai atidavė vaišėse dalyvavo ar t i 280 
ir dar atiduoda savo patyrimus svečių. Iki vėlyvos nakties 
jaunesnei sesei, palaikydamos skambėjo dainos, 
skautišką bei lietuvišką dvasią Susimąstymo dienos minė-
sueigose, suvažiavimuose bei jimai tapo draugovės tradicija. 
stovyklų darbuose. 

1982 m. lapkričio 15 d. ps. 
Aldona Palukaitienė buvo iš
rinkta ir perėmė Chicagos skau-
tininkių draugovės draugi
ninkės pareigas. 1987 m. 

Žvakutės, procesija, mirusiųjų 
prisiminimas, pamaldos visas 
dalyves suartina ir ilgam palie
ka šventišką nuotaiką. 

Kaziuko mugėse dalyvaujam 
su savo eksponatais, skaniais 

lapkričio 15 d. suėjo penki dar- tortais, karšta kava ir turtinga 
bingi jos vadovavimo metai. Čia 
paminėsime paskutinio penk
mečio draugovės veiklą ir atlik
tus darbus. 

1983 m. liepos 1 d. Dainų 
šventėn Chicagon atvykusiems 

loterija. Mugės lankytojai dar 
lig šiol draugovės narių 
neapvylė, o sesės, nors ir pavar
gusios, džiaugėsi laimėjimais. 

Kasmet birželio mėn. daromos 
iškylos į braškių ūkį. Per pen-

skautininkams.-kėms draugovė kerius metus šiose iškylose 
suruošė susipažinimo-pabendra-
vimo sueigą. Nors tą dieną 
smarkiai lijo, į šią „Aušros" 
sueigą rinkosi skautininkai,-kės 
atvykę iš Australijos, Kanados, 
Vokietijos, Venecuelos ir JAV-
ių. Dalyvavo 105-ki skauti
ninkai, sueiga truko 4-rias vai. 

1983 m. spalio 22 d. Chicagoje 
gyvenančiom skautininkėm 
buvo suruošta pabendravimo 
sueiga. Dalyvavo 28 skauti-
ninkės. Sueiga gerai pravesta, 
puikiai pasisekė. 

Kilus draugovės vėliavos įsi
gijimo minčiai, kai kurios drau
govės sesės ir penki mecenatai 
padėjo sutelkti 500 dol. reikal
ingus tam užsimojimui 
įgyvendinti. 

1984 m. gruodžio 16 d. iškil
mingoje sueigoje buvo pašven
tinta Chicagos skautininkių 
draugovės vėliava. Dalyvavo 
daugiau negu aštuoniasdešimt 
asmenų. Nuo tos dienos drau
govė pradėjo švęsti 35-tus savo 
veiklos metus. 

1985 m. balandžio 12 iki 21 d. 
buvo suruošta sėkminga penkių 
menininkių paroda, kurią ap
lankė 225 asmenys. 

LS Seserijos jūrų skaučių sky r i aus vedėja jvs Dalia Bylai t iene pašnekesyje su Lemonte 
veikiančiomis „Neri jos" t u n t o „Nidos" laivo ūdry tėmis . 

N'uoir A u d r o n ė s G u l b i n i e n ė s 

dalyvavo 154 asmenys, surinkę 
daugiau negu 7000 svarus 
braškių. 

Skautininkių draugovė akty
viai įsijungė su savo pagalba 
„Lituanicos" tunto Kūrybos 
dienos pravedime, 1986 m. kovo 
16 d. 

12-ka skautininkių su savo 
vėliava dalyvavo skautininkių,-
kų suvažiavime Clevelande. 
Globotas Seserijos suvažia
vimas. Suruoštas vartotų dra
bužių išpardavimas neblogai 
pasisekė. 

Iš mūsų tarpo į amžinuosius 
skautiškus namus iškeliavo dvi 
draugovės narės. Draugovės 
sesės pravedė atsisveikinimą. 

Draugovės sueigos daromos 
kiekvieno mėnesio pirmą pir
madieni pas sesę, kurios bute 
gali susirinkti 16-18 skauti
ninkių. Į šias sueigas prelegen
tais buvo kviesti; gydytojai, šeri
fas, kosmetikos žinovė, rajono 
vadas, tuntininkas, ir Kalėdų 
senis iš ,,Šiaurės ašigalio" ir kt. 
Draugovės ir I.SS nario mokes
tis renkamas lapkričio mėn. 
sueigoje. 

Paskutinių 5 m. laikotarpyje 
turėta 52 sueigos, kurių bendras 
dalyvių skaičius 924 S6SCSt 

Paskut iniame penkmetyje 
Chicagos skautininkių drau
govės narių tarpe buvo ir LS Se
serijos pareigūnės — Vyriausios 
skautininkės, rajono vadeivės, 
Seserijos tiekimo skyriaus 
vedėjos (net trečia kadencija), 
Garbės gynėja (antra kadencija) 
dvi tuntininkės. stovyklų virši
ninkės, draugininkės, — kai 
kuriom teko būti net ir šeimi
ninkėmis stovyklose. 

Už nenuilstančią skautišką 
veiklą draugovės narės buvo 
LSS įvertintos: dvi pakeltos į 
skau t in inkės laipsnį, dvi 
apdovanotos Geležinio Vilko or
dinu, dvi Lelijos ordinu, viena 
ordinu už Nuopelnus ir trys 
Tėvynės Dukros žymeniu. 

Chicagos skautininkių drau
govė savo 35-kių metų skautiš
kos veiklos sukakties proga ap
dovanota ordinu Už Nuopelnus. 

Penkerių metų laikotarpyje 

DARBĄ PABAIGUS 

Su 1987 metų pabaiga baigėsi 
ir mano Prityrusių skaučių sky-
r iaus vedėjos 85-87 metų 
kadencija. 

Trijų metų laikotarpyje Prity
rusių skaučių skyrius buvo 
veiklus. Atidžiai laikantis iš 
anksto nustatyto 85-87 darbo 
metų plano, prityrusios skautės 
turėjo progos pažinti savo sesės 
veidą ir jos sielą. Skyriaus 
veiklos tikslas — ugdyti vienetų 
dvasią ir apjungti visas esančias 
prityrusias skautes — buvo 
siekiamas palaikant tiesio
ginius ryšius bendralaiškiais, 
skautėms dalyvaujant skelb
tame konkurse, atliekant joms 
iš anksto suplanuotus užda
vinius ir dalyvaujant prityrusių 
skaučių suvažiavimuose. 

Dėkoju visoms vadovėms ir 
vadovams, padėjusiems, talki
nusiems ir prisidėjusiems prie 
Prityrusių skaučių skyriaus 
veiklos pasisekimo. Linkiu vi
siems laimingų 1988-tųjų metų 
ir sėkmės ruošiantis didžiajam 
ateinančios vasaros įvykiui — 
Tautinei stovyklai. 

Budžiu! 
p s . fil. Laimutė Švarcaitė-

Kormos 
Prityrusių Skaučių Skyriaus 

vedėja 

FILISTERIŲ SUEIGA 
CHICAGOJE 

Filisterių skautų sąjungos 
Chicagos skyrius, vadovau
jamas fil. Svajons Kerelytės, 
šaukia visų narių susirinkimą 
sausio 10 d., sekmadienį, 12 vai. 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje. Bus aptariami einamie
ji reikalai ir ateities darbo 
planai. Visi filisteriai kviečiami 
dalyvauti. 

LSS VADOVYBĖS 
PASIKEITIMAS 

LSS Korespondenciniam su
važiavimui baigiantis, nutarta 
LSS vadovybės pareigų perda
vimą — perėmimą pravesti 
Chicagoje sausio 23-24 d. 

draugovės banko knygutėje 
įrašyta 3,298.61 dol. Iš tų pini
gų buvo aukota spaudai — 
.,Draugui', „Skautų aidui", nuo 
OSI nukentėjusiems, „Mar
gučiui" , S. Barčus radijo, 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejui. Jaunimo centro stulpo 
papuošimui, Lietuvos konsula
tui, „Aušros" stovyklos daino-
rėlio išleidimui, skautiškam 
seminarui , stovyklinėms 
dovanėlėms ir 35-kių metų veik
los išlaidų sąskaitų mokėjimui. 

Galime pasidžiaugti drau
govės veikla ir gražiu draugovės 
sesių sugyvenimu ir nuošir
dumu, kurį gali pajusti daly
vaujančios sueigose. Naujiems 
veiklos metams (jau šeštą kartą) 
vadovauti Chicagos Skauti
ninkių draugovė išrinkta s. 
Aldona Palukaitienė. Draugi
ninkei ir draugovei linkime 
sėkmingų našios veiklos metų. 

Sesė Aldona 
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DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71tt St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY 0AJft/, M.D., 8.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-O067; arba 246-6581 

DU. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AK IŲ UGOS 

2655 W, 69 St . 
Tai. 776-9691 

12-2 v. p.p.; treė. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 • 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEViClUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 5. Puiaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus n kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Puiaski Road. Tel. 595-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

Tai. RE-Nance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai: pirm., antr., ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 

Treč. ir Sešt. uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 5 vai vak 

išskyrus treč Sešt 12 iki4 vai pc»piet 

Ofs. tai. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago, UL 80852 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin, I I I . 60120 

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Ch icago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU 'R VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81$t Street 
Ofiso tel. RE 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

Dr . Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Te l . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOVIETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — TeL 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgi ja 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : p i rm., antr . ketv i r penkt 

3 iki 7 v.v T ik susitarus 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

0R. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-0. antr 12-6: penkt 10-12: 1-6 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2434 W 71 st St.. Chicago. M. 
T«4.: 436-0100 

11800 Southw««t Hlgrroay 
PMOS H#iflnt*t, M. W4#3 

312) 3«1 -0220 312) 341 0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso te l . 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

24S4 W. 71 Street 
Tel . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 5 8 6 - 7 7 5 5 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIAUSTAS CHIRURGAS 
Priklauso Hofy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. H penkt. nuo 3-7 v.v. 
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Ukjssu»»ft-JBažnyčia norėjo 
išlai)q^§j»*t) savarankumą ir 
yra pergy«eaus: audringus 
šimunafliifn Bate* .atkraiaiečių 
kr;kš*io«fa| «*i»ju»gė 1596 
metais ^---•Romos katalikais, 
nor»ga(Įifckydarni savo apeigas 
ir savo Datoytinę organizaciją. 
Stačiatikių Ukrainos Bažnyčia 
buvaJW85*m. paitrtigta Maskvos 
prikkms©oryb£r& i r paveikta 

<.''ik&cijo&. Savo-atsišaukime, 
paskelbtame jubiliejaus proga, 

- mečiai pabrėžia, kad 
Ukrainos katalikų ir stačiatikių 
krikščionybė prisidėjo prie jų 
kultūrinio ir tautinio augimo. 
JubiliejųąsjifiiBa aararbus reli
giniu ir tatdšaiu atžvilgiu. Todėl 
ir jubiliejau* aakJė|imas vyks 
religinėmis apeigomis, mokslo 
konferencijomis, išleidžiant isto
rinius veikalus, statant pa
minklus ir organizuojant Įvai
rius kultūrinius renginius. 

Chicagofl- ;^j5tftieč?ų4' dau
giau įsikūrė praeitame šimtme
ty ir dabar yra per 60,000. Chi
cagoje numatyta plati jubilie
jaus minėjimo programa: 1988 
gegužės 28-29 d. jaunimo pasi
rodymais. Pagrindinis ekume-
niškas jubiliejaus šventimas bus 
1988 m. feepe»29 d. Chicagoje. 
Ukrainiečių festivalis bus ruo
šiamas- J8B6,»-t3BBBėjo mėnesį. 
Numatytas ir ^ukrainiečių 
muzika* kailft l l m 1988 : 
birželi* mįn mokaJinė konfe
rencijai *lą&*oV>*.»»iversitete. 
BibliffiBfcoie. mrtato pastatuose 
busflrgaaizaojaifKtP ukrainiečių 
menfrpejojbs J ^ j 1987 m. pa-

'-cS!ftonsJR**ota nauja 
| bažnyčia Chicagoje. 
;tais numaty tas 

»s naujo ukrainiečių 
^autinio centre, 2200 

ive. Pagaliau 1988 
mža. banketas. 

Cbicagm ukrainiečiai taip pat 
daryvaar krikščioBfbės jub i 1 i e-
jaos ifit&soese Washkigtone. 
New Toske, ?Węįe\picoje, o 
taip ĮĮ^jplaj1 m l ^ a M b i n k ų 
. 3Ua»ė*r'|į|DbiJfej«us minėji-
mus. Sanoje, Ko«stantinopoly, 
Švea&egpfc žemėje. Chkagoje 
.ubitiBjaas. sua^aooo rengimo 

^ttMMfKia««u yra 
ssorius 

Vud(al!0^PW!ir£us, minėjimo 
ruošimo spaudos ir informacijos 
komūj^Įfin-nininkas. 

Chicagos ukrainiečiai, garsin
dami ačvojSjpilieju, gruodžio 29 
d. b»vo uuiilrtlrtO upaudos. radi
jo, televėaijos atstovus. Pobūvį 
prMrdi|i,pror. V. Markus. St. 
NTic»tdWimokyklos mergaičių 
choras, tautiniais drabužiais 
pasipuoš ui^sjĮ^yįaitės^giedojo 
ukrainfečfttkaffcdtftes giesmes, 
berniukas perteikė Naujų Metų 
lūkėsimus. 
Dt. J.'K* ias pranešė, kad Il

linois {fflnernatorius sutiko 
paskelbti speci :lia deklaraciją 
jubiliejaus proga. Pačioj Ukrai
noj Maskvos įtakoje esą stačia
tikiai ga!ės paminėti jubiliejų. 

bet ne katalikai unitai, kurių 
Bažnyčia ypatingai prispausta. 
Jubiliejaus paminklai numa
tomi pastatyti Londone, New 
Jersey valstijoje. Pačiame Kievo 
mieste nėra laisvės švęsti 
krikščionybės jubiliejaus. Mar
ta Farion Wyslocky paaiškino 
apie ukrainiečių Kūčių ir Kalė
dų valgius ir jų simboliką, 
kurioje yra nemažai ir lietu
viams artimų elementų, pana
šiai kaip ir papročiuose. 

Ukrainiečių pateikta informa
cija skelbia, kad pokario metais 
nuo 1918 m. sausio 22 iki 1921 
m. kovo mėnesio Ukra ina 
atsikvėpė laisve, bet jau 1921 m. 
kraštą okupavo Maskva, pa
versdama savo kolonija. Ukrai
noje 1918 m. buvo apie 52 
milijonai gyventojų, jų tarpe 
73.6% ukrainiečių, 21.1% rusų 
(daugiausia miestuose) ir 5.3% 
kitokių. Tikybų atžvilgiu — 76% 
s tač ia t ik ių , 14% katal ikų, 
t ač i au šie tu r i gyventi 
katakombų laikotarpį. Atvy
kusieji iš Ukrainos pasakoja, 
kad katalikų kunigams Ukrai
noje tenka pamaldas laikyti 
slapčia, nes Katalikų Bažny
čią komunis ta i Ukrainoje 
1930-1940 metų dešimtmečiuo
se žiauriomis priemonėmis 
na ik ino , neleis " im i viešai 
reikštis. 

Tačiau katalikybė Ukrainoje 
t ebė ra gyva. Pro ta rp ia i s 
išleidžia pogrindžio laikraštį. 
Okupantas ypač niršta ant 
Ukrainos katalikų, nes čia reli
gija turi stiprios įtakos į gyven
tojų tautinį ir kultūrinį sava
rankišką susivokimą. Ukrainoje 
visos katal ikų seminarijos, 
katalikų mokyklos uždarytos, 
vaikų religinis mokymas už
draustas, visi vienuolynai už 
daryti, visos katalikų vyskupi
jos likviduotos, visi aštuoni 1939 
m. buvę katalikų vyskupai 
nužudyti ar ištremti. Pirma 
buyo 2,772 katalikų ukrainiečių 
parapijos, o okupantai visas jas 
pervedė stačiatikiams, kurių va
dovybė yra Maskvos įtakoje. 
Kata l ikai Ukrainoje turėjo 
4,119 bažnyčių ir koplyčių. 
Visos jos perduotos stačia
tikiams ar uždarytos. Visų vie
nuolynų pastatai konfiskuoti, 
kai kur ie perduoti stačia
tikiams. Ukrainoje 1939 m. 
buvo 2,638 katalikų kunigai. 
Dalis jų komunistų nužudyta, 
dalis slapstosi, o mažesnioji 
dalis prievarta perduoti stačia
tikiams. Ukrainoje buvo 164 
vienuoliai kunigai. Visi jų 
įka l in t i a rba išskla idyt i . 
Ukrainoje buvo 229 klierikai. 
Visi jie išblaškyti. Buvo 580 vie
nuolių seselių. Jos irgi išblašky
tos. 1939 m. buvo 4,048,515 
katalikų. Daugelis jų sutero
rizuoti, įkalinti, ištremti, o dau
guma perėję į pasyvų pasiprie
šinimą. 

Okupuotoj Ukrainoj katalikų 
kunigams uždrausta krikštyti, 
sutuokti jaunavedžius, laidoti, 
k lausy t i išpažinčių, te ikt i 
paskutinį patepimą. Draudžia
ma turėti religinių knygų, kitų 
religinių dalykų. 

Slapta buvo išspausdinta 
maldaknygių, bet spausdintojai 
buvo areštuoti. Ukrainiečiai 
katalikai išeivijoje džiaugiasi, 
kad Lietuvos katalikai savo 
pogrindžio Kronikoje primena 
ukrainiečių katalikų priespau
dą ir reikalauja jiems laisvės. 
1984 m. ukrainiečiai vergijoje 
pradėjo slapta leisti ,,Katalikų 
Bažnyčios kroniką". Laisvosios 
Europos radijas paskelbė jos 9 
numerius. 

Chicagoje yra ukrainiečių 
katalikų septynios parapijos. Jie 
turi savo laikraštį „New Star", 
turi savo meno galeriją, eilę 
k i tų įs ta igų. Yra labai 
nuoširdūs. 

Juoz . Pr . 

Rusiškieji komunistai kuria 
savo milžinišką imperiją, kurio
je, kaip jie patys sako, devynias 
valandas saulė nenusileidžia. 
Jie seniau save laikė proletarais 
— vargingais darbininkais. Da
bar, kai jie laimėjo karą prieš 
vokiečius ir dar pavergė daug 
kitų tautų, jie savęs proletarais 
nebelaiko ir stengiasi bent 
pačių komunistų reikaluose 
Vakarų kapitalistus ne tik 
pavyti, bet juos ir pralenkti. 
Tiesa, komunistinės Rusijos 
imperijos valdovai, kai jie nori 
Vakaruose pigiai nusipirkti 
maisto produktų, jie savo 
valdomą kraštą laiko atsili
kusiu kraštu, o kai veda puola
muosius karus, jie savo kraštą 
laiko labai pažengusiu, ypač 
puolamųjų karų vedime. Jie la
bai linkę užpulti kitus kraštus, 
juos apiplėšti, žudyti tų kraštų 
gyventojus, o likusius — paverg
ti. 

Kai anais laikais komunistai 
norėjo vesti, jie, apsivilkę 
nutrintomis rankovėmis švar
ku, užeidavo su sava į vedybų 
registracijos įstaigą, ir reikalas 
būdavo baigtas. Dabar ir jų ve
dybose yra pasikeitimų. Tiesa, 
jie tebesituokia vedybų registra
cijos įstaigoje, o ne bažnyčioje ar 
cerkvėje, bet tuokiasi labai 
iškilmingai. Jaunikis dėvi bran
gų juodą kostiumą su šviesiai 
pilka liemene. Tai atrodytų la-

J . VAIČELIŪNAS 

bai iškilminga, bet pats jaunikis 
dar nėra pripratęs prie kultū
ringų veiksmų: jis stovi šalia 
jaunosios, bet abi rankas 
sukišęs į kelnių kišenes, lyg 
būtų eilinis kaimo bernas (Svyt. 
1985. Nr. 18, 25 p.). Jaunoji 
laikosi kultūringiau. Ir ji apsi
vilkusi kapitalistine balta 
suknele ir panašios spalvos 
vualiu. 

Apie jaunosios apsirengimą 
ten pat rašo D. Žukauskienė. Ji 
sako: „Santuokų rūmus visados 
gaubia šventinė nuotaika. Kaip 
apsirengti tą laimingą, iškil
mingą... dieną? Atrodytų, 
labai paprasta išsinuomoti suk
nelę nuomos punkte. Bet šia pa
slauga merginos naudojasi gana 
nenoriai. Pastaruoju metu ves
tuvėms apdarų jau didesnis 
pasirinkimas jaunavedžių salo
nuose. Kai vienur ir kitur ne
randama tinkamo vestuvėms 
rūbo, verta ryžtis siūdintis suk
nelę, kurią vilkėsime... tik 
karta gyvenime". 

Rašoma labai optimistiškai. 
Betgi komunistų valdomuose 
kraštuose, kur vedybos vyksta 
tik registracijos įstaigoje, mo
terys savo vyrus kartais keičia 
net keletą kartų. Tokioms ir 
balta suknelė reikalinga daž
niau. O tai įvyksta dėl to, kad 
registracija tik vedybų įstaigoje 

nesuvaržo laisvosios meilės. 
Religingi jaunavedžiai savo 
vedybinę registraciją vedybų 
įstaigoje dar pa tv i r t ina 
bažnyioje religinėmis jungtu
vėmis. Kaip praktika rodo, 
registracines vedybas dažniau 
suardo komunistai vyrai, todėl 
ir komunisčių moterų yra 
mažiau, negu vyrų. Komunistų 
pamestosios žmonos kartais 
susilaukia ir nelegalaus prie
auglio, nes komunistai neskiria, 
kaip vaikas gimė: legalioje ar 
nelegalioje šeimoje ar mergina 
ar išsiskyrusioji susilaukia 
kūdikio. 

Bet ir komunistai ne į visas 
laisvas meiles žiūri vienodai. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
viena Maskvos kino artistė su 
JAV jūrų karo atašė, karo lai
vyno kapitonu, susilaukė duk
ters. Nors tada Amerika buvo 
Sovietų S-gos alijantė ir išgel
bėjo komunistus nuo žlugimo, 
bet ta artistė buvo nubausta 8 
metams kalėjimo bausme, kai 
komunistai savo imperijoje pro
stitucijos akademijos studenčių 
už panašius veiksmus visai ne
baudžia, o jos dar gauna valdiš
ką išlaikymą. Ta Maskvos kino 
artistė savo nelaimę taip per
gyveno, kad ji, išėjusi iš 
kalėjimo, greitai mirė. Nors 
komunistai reklamuoja laisvąją 
meilę, bet tie patys komunistai 
už tokią meilę baudžia kalėjimu 

I I . . ' . - i : 
Dalis Richmond, Virginia, lietuvių dirbo Tarptautiniame fcstivalvje prie 
lietuviškų „skanėstų" būdelės. Iš kairės: Vyta Puleo. ŽiviįėJtudiene. P. 
Radzišauskaite, S. Jankauskas ir Laima Ghatak. 

Nuotr. S. Radzi.šausko 

Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuvos atstovas \Vashingtone (pirmas iš kairės),lapkričio 22 d. dalyvavęs 
Los Angeles Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus minėjime. Lydimas gen. Lietuvos konsulo Vy
tauto Čekanausko, aplankė ir savo šoną pažįstamą prel. Joną Kučingį. 

ir net mirtimi. Tos artistes su
augusi duktė atvyko į Ameriką 
aplankyti savo tėvo, jau vicead-
mirolo ir pensininko. J i į 
Maskvą nebegrįžo. Čia ištekėjo 
už vieno amerikiečio ir gyvena 
Amerikoje. Tas tik parodo, kad 
labai nevienodos sąlygos Sovie
tų gyventojams toje pačioje 
srityje. 

Rašo: , ,Ilgas drabužis paryš
kina ceremonijos iškilmingumą. 
Visų pirma tuo, kad jis nepri
imtinas kasdienybėje. Tačiau 
vilkėti šį rūbą, vaikščioti jį dė
vint (kad ir šokti) vertėtų pasi
mokyti daugumui merginų". 

Tuo tarsi pasakoma, kad 
komunistės yra taip atsiliku
sios, kad jos su balta suknele 
nemoka nei vaikščioti, nei šokti. 
Baltas vedybinis rūbas mergi
noms reiškia ir jų nekaltumą. 
Ar gaii tuo pasigirti komunistės 
ir ateistės? 

Komunistai reklamuoja savo 
prabangias vestuves, bet jie 
patys spaudoje iškelia ir didelę 
vedybinę negerovę — šeimų išsi
skyrimus. Čia vėl tveriami įvai
rūs komitetai, kurie duoda pa
ta r imus nelaimingoms šei
moms. Ką padės visokie komi
te ta i įstaigos šeimų vie
ningumui išlaikyti, jei tos 
šeimos savo širdyse nebeturi 
Dievo, nebelaiko jo įsakymų. 
Juk Kristus pasakė: „Kas palei
džia savo žmoną ir veda kita. tas 
paleistuvauja. Kas veda paleis
tąją ar išsiskyrusią moterį, taip 
pat paleistuvauja". Prieš 60-100 
metų šeimos būdavo kuriamos 
ir piršlybų keliu, bet jo? buvo 
stiprios, nes aukštai statė reli
ginius nuostatus ir šeimos pa
reigą. Komunistiniame pa
saulyje nebėra religiniu nuosta
tų, nebėra ir šeimos pareigos, 
todėl komunistinės šeimos labai 
greitai išyra. 

Šiandien nemažai komunistų 
vyrų ir moterų jodinėja gražiais 
arkliais, dėvėdami prabangias 

jojimo uniformas. Jei anais 
laikais taip jodinėdavo kuni
gaikščiai ir kunigaikštytės, tai 
dabar taip daro aukštesnio ran
go komunistai. Jie tą prabangą 
gauna iš valstybės iždo, kurj pri
pildo padidėjęs komunistinių 
vergų skaičius. O vergai lieka 
vergais. Jiems suvaržyta ne tik 
tautinė laisvė, bet persekiojama 
ir religija. 

Komunistinės Rusijos impe
rijos komunistai darosi kapi
talistais, bet iš to jokios naudos 
jų vergams. Naujasis Sovietų 
valdovas norėjo vykdyti šiokias 
tokias reformas — šiokį tokį 
..Maskvos pavasarį", bet prieš 
jį piestu stoja senieji komunis
tai — stalinistai. Sakoma, kad 
Pabaltijo kraštuose įvykusios 
demonstracijos Hitlerio-Stalino 
susitarimui paminėti buvo leis
tos, bet, kaip praktika rodo. 
daug tu demonstrantų buvo 
areštuotų, kiti buvo išmesti iš 
tarnybų. Žinoma, pavergtoje 
Lietuvoje tuos žiaurumus dau
giausia vykdė surusėję, suko-
munistėję, subedievėję lietuviai, 
kurie savęs ir nebeskaito lie
tuviais, bet tarybininkais. kurių 
tėvyne — plačioji Rusijos impe
rija. Taigi komunistų valdo
muose kraštuose kai kurie 
papročiai keičiasi, bet tas pasi
keitimas yra naudingas tik pa
tiem? komunistams, o ne jų ver
gams — liaudžiai. 

BRANGSTA 
AUTOMOBILIŲ 
PASTATYMAS 

Chicagos miesto taryba gruo
džio 29 d. patvirtino biudžetą, 
siekianti 2.7 bil dol. Kad susi
balansuotų, nusprendė 50^ pa
didinti automobilių statymo 
mokestį ir pakelti mokesčius už 
nejudamos nuosavybės par
davimą, tačiau atmetė planą pa
didinti 60 mil. dol. mokesčius 
nuo nuosavybių. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
12 

Pabraukiau vietas ir apie neturtą. Gal pravers? Gal 
sulaikys jos išlaidumo proveržius? Ir man nereikės 
išleisti tiek pinigų, kiek kitoms? Nors gerai uždirbu, 
Debbie man anuomet per brangiai atsiėjo. 

Reikia nors nuo Lenos išlaidumo gintis. 
— Man dovanų? — nustebo ji perskaičiusi religinėje 

atvirutėje eiliuotus žodžius apie draugystę. Išvyniojusi 
iš popieriaus storą knygą net išplėtė akis. 

— Šventą Raštą? Ir dar su pabraukimais! Vaje! Ar 
tavo motina šias vietas pabraukė? 

— Aš pabraukiau. Turiu tokį pat su tais pačiais 
pabraukimais. Ar tokį turi namuose? 

— Ne, prisipažįstu, neturiu, — pasakė ir apkabino 
j * . 

Jis jautė jos putlų veidą, drėgną bučinį ir kvepian
tį kūną. Tokios vaikiškos ir pasitikinčios reakcijos nesi
tikėjo. Vadinasi, neapsiriko, pataikė į mergaitišką 
naivumą. 

— Daug skaitymo bus, — patempė ji lūpą. 
— Nereikia. Skaityk mano pabrauktas vietas, 

mane labiau paveikusias. Tada suprasi, koks žmogus 
esu. 

— Teisybė, taip mažai tave pažįstu. 
— Pažinsi. 
— Dėkoju už Šventą Raštą. Buvau tokia nereli

ginga. Gan ilgai ir bažnyčioj nesu buvusi. Jaučiuos 
kalta. Tu priminei tai, kas manyje buvo užgesę. 

— Pakrikštyta, bet neini į bažnyčią? 
— Ne. 
— Nuvesiu kada. 
Lena sutiko. Jam pasisekė „nusidažymas" religine 

aureole. To kaip tik reikėjo, nes ji pradėjo juo pasitikėti. 
Diskotekoj, drabužinėje palikusi Šventą Raštą ji jo 
dairėsi. 

Po dvyliktos valandos, kai jau nebeateidavo nauji 
lankytojai, jis atleido ją nuo pareigų prio durų, užsakė 
gėrimų iš baro ir abu susėdo apytamsėj salėj prie 
staliuko, netoli orkestro. 

Nuo orkestro amplifikatorių dundėjo ausyse, 
negalima buvo ištarti nė žodžio. Jis laikė jos abi rankas, 
žiūrėjo į akis ir jautėsi labai laimingas. Abu gėrė tar
si saldžiausią nektarą, žiūrėdami vienas į kitą. Po to 
pakilo ir šoko lėtą šokį. Ji buvo stipriai prisiglaudusi 
prie jo. 

Jis galvojo: „Šitaip ilgai nesitęs, kas nors į mūsų 
santykius įsimaišys. Nekalbėjau apie meilę jai, bet apie 
draugystę, kuri patvaresnė. Ji to nesitikėjo. Šiais 
laikais vyrai vos susipažinę tuoj kalba apie meilę. Aš 
esu kitoks. 

Lena klausėsi manęs kaip dukra savo tėvo. Sutiko 
su manim teigiamai linguodama galvą. 

Gerai, kad pabraukiau Šventam Rašte jai vietas 
apie krikščionišką paklusnumą vyrams. Moterys yra 
maištininkės. Nepaklusnios savo tėvams, net savo 
motinoms. Sunku gražias merginas ir žmonas 
suvaldyti. Šventą Raštą parašiusieji tai gerai supra
to. O mano atveju sunku jas įtikinti, kad mylintis vyras 
turi ir kūninius įgeidžius. 

Lena susimąstys skaitydama mano pabraukimus 
Šventam Rašte. Jei ko nesupras, tai paaiškinsiu. 
Priminsiu. Merginų nepaklusnumas vyrą gali labai 
nervinti. Gali prasidėti liūdni, laiką gaišinantys ginčai. 

Prievarta užtemdo aistrą..." 
Kaip prasismelkti pro Lenos luobą? Kaip pažadinti 

reikiamą atsaką, galvojo prie stalo Devinskis. 
„Be paklusnumo tik laiko ir pastangų gaišinimas". 
Devinskis vėl atidėjo Šventa Raštą. į šalį. Kori

dorium žygiavo su pareiškimais Meškiną* Reikėjo su 
juo kalbėti apie priimtus naujus tarnaartaja*. 

Glowertis jam ant stalo paklojo placatą? darbo 
ieškančiųjų pareiškimų. 

— Tai va, šitie. Paskambink jiems.- Keli iš jų 
pažymėti, kad dirbs čia. centre. Likusiems aš ir White 
paskambinsim. 

Glowertis pasiliko sau pluoštelį. 
Devinskis akimis greitai permetė lafRU. Pamatė 

dar nematytų pavardžių. 
— Su kai .kuriais, matau." r e ikės man dar 

susipažinti. 
— Pakviesk, susipažink O kaip su patalpom? 
— Patalpas radau. Nebrangios. Sename Grand 

pastate kaip tik lieka tuščios trys advokatų patalpos. 
Jie išsikrausto dar prieš pastato nugriovimą. Kamba
riai atokiai vienas nuo kito. bet tame pačiame šeštame 
aukšte. 

— Tai gerai. 
— Didžiausiame talpinsiu mechanikos ir elektros 

inžinierius. 
— Ar sutilps? 
— Užteks. J mažyti kambarį koridoriaus gale su-

grūsiu tris statybos inžinierius. I kitą. nors ji ir per 
didelė, tilps architektai ir mažas kambarėlis bus man. 
Girdėjau, kad keltuvas dažnai būna sugedęs, tai kar
tais teks laipioti laiptais. 

— Šešis aukštus? 
— Šešis. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
ŠAULIŲ SOLIDARUMAS 

Stasės Gofensienės vado
vaujama Mar tyno J a n k a u s 
šaulių kuopa Brocktone surinko 
ir p a s i u n t ė 2 7 5 doler ius 
Vilniaus šaulių rinktinės Mont-
realyje. Kanadoje statomo Žu
vusiems dėl Lietuvos laisvės pa
minklo fondui. I t o paminklo 
statymą a t i t inkamais įnašais 
įsijungė ta ip pat Jono Vana
gaičio šaulių kuopa Bostone ir 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa Worcesteryje. Taigi, Nau
josios Anglijos šauliai neat
silieka nuo kitų šaulių pa
dalinių, vykdant svarbesnius 
šaulių užs imo j imus ar jų 
at l ikimą. Tai r e i k š m i n g a s 
organizacinio solidarumo pavyz
dys, kur iuo reikėtų pasekti 
kitoms organizacijoms. Visiems 
didesniems darbams reikalinga 
platesnė talka, į kurią turėtų 
įsijungti pirmoje eilėje padali
niai organizacijos, vykdančios 
tuos darbus. 

LIETUVIŠKOS KŪČIOS 

Kasmet Elenos Vasyliūnienės 
vadovaujamas Moterų Federa
cijos Bostono klubas surengia 
lietuviškas Kūčias, kurios su
traukia daug vietos ir apylinkės 
lietuvių. Tokios Kūčios įvyko 
gruodžio 19 d. So. Boston Lie
tuvių Piliečių d-jos užkandinėje. 
Pagal lietuviškus papročius jose 
pasidalinta kalėdaičiais, pasi
vaišinta tradiciniais Kūčių val
giais, išklausyta programa, į 
kurią įėjo pirmininkės Elenos 
V a s y l i ū n i e n ė s k a l b a , a k t . 
A l e k s a n d r o s G u s t a i t i e n ė s 
atlikta poezijos pynė ir Mildos 
Morkūnienės pravestos Kalėdų 
giesmės. Tokių Kūčių suren
gimas sudaro gražų pasitar-
navimą lietuvių visuomenei. 
Klubo valdyba ir narės nesigaili 
nei laiko, nei darbo, kad Kūčios 
būtų sėkmingos ir visiems pri
einamos. Ypač daug sielos į jas 
įdėjo I rena Kulpai tė , klubo 
iždininkė. 

Lietuviai Floridoje 

Miami, Florida 
KLUBO ŽIEMOS SEZONO 

ATIDARYMAS 
Gruodžio 6 d. klubo pirm. 

Elena Jonušienė visus pasvei
kino, pasidžiaugdama gausiu at
silankymu, ir programą vesti 
pakvietė Oną Vaičekonienę. 
Vaičekonienė paskai tė humo-
ristiką iš klubo istorijos ir 
pensininkų atsidūsėjimus. Sofi
j a Šeputienė taip p a t paskaitė 
linksmą humorist iką. 

Bangos choras padainavo nau
jai išmoktas, negirdėtas ketu
rias dainas. Visiems ilgai plo
jant, dar padainavo Grok Žiogeli 
— Andrulio. Akompanavo choro 
vadovė muz. Danutė Liaugmi-
nienė. Jai įteikta gėlių puokštė. 
D i rek to r ių p i r m . P a u l i u s 
Leonas padėkojo vadovei ir 
choristėms u i įdėtą darbą ir 
gerai atliktą programą. 

Visi p a s i v a i š i n o k lubo 
paruoštais pietumis. Ilgai dar 
dalinosi įspūdžiais. 

SPECIALIOS PAMALDOS 

Sausio 10 d. 2 vai. Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje įvyks iš
kilmingos pamaldos . Pirmą 
kartą bus atnašaujamos Sakra
mentų ir liturgijos kongregaci
jos aprobuotas lietuviškos Mi
šios prie palaimintojo Jurgio 
Matulaičio. Da lyvaus vysk. 
Robert Dorsey i r pasakys 
pamokslą. Bus įneštos vėliavos. 
Aukas įneš motei j s pasipuo
šusios taut in ia is drabužiais. 
Giedos Bangos choras. 3 vai. 
Lietuvių klube rengiama religi
nė akademija. Kviečiame visus 
da lyvau t i . L a u k i a m e ir iš 
artimųjų kolonijų. 

G u n d a K. 

KUN. A. BALTRUSUNO 
J U B I L I E J U S 

A u k s i n ė k u n . A n t a n o 
Baltrušūno kunigystės sukaktis 
iškilmingai paminė ta gruodžio 
20 d. Padėkos mišias jubiliatas 
aukojo Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone, 
dalyvaujant daugeliui kunigų ir 

vietos bei apylinkės lietuvių. 
Mišių metu giedojo komp. Jero
nimo Kačinsko vedamas pa
rapijos choras ir solistai Bene
diktas Povilavičius ir Randall 
Kulunis , vargonais grojo komp. 
Jeronimas Kačinskas . Pager
bimo banketas įvyko Lantanos 
r e s t o r a n e R a n d o l p h e . Į jį 
a ts i lankė labai daug kunigų ir 
pasauliečių. Banke te pasakyta 
eilė kalbų ir išklausyta meninė 
programa, kurią atliko sol. Ran
dall Kulunis, akompanuojamas 
komp. Jeronimo Kačinsko. 

Kun . Antanas Baltrašūnas 
yra buvęs vikaru Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje Brocktone, o 
klebonu — Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijoje Cambridge ir 
Šv. Petro lietuvių parapijoje So. 
Bostone. Išėjęs į pensiją, j is te-
besireiškia lietuviškoje veikloje, 
l ankydamas įva i r ius paren
gimus, būdamas Balfo direk
toriumi, ta lkindamas Šv. Petro 
lietuvių parapijos klebonui kun. 
Albertui Kontautui . 

Dėl savo malonaus ir taikaus 
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CLASSIFIED GUIDE 

Vėlinių maldas kalba kun. dr. V. Cukuras Nek. Prasidėjimo Marijos seselių rėmėjų sąskrydyje 
spalio 25 d. Putnamo seselių kapinėse. 

būdo bei paslaugumo kun. 
Antanas Baltrušūnas yra visų 
mėgstamas ir gerbiamas. 

SUKAKČIŲ METUS 
UŽSKLEIDŽIANT 

Gruodžio 27 d. Laisvės Varpo 
laidos pagrindinis dėmesys buvo 
kreipiamas į praėjusius metus, 
ka ip r e ikšmingų sukakčių 
metus. Tai Lietuvos krikšto 600 
metų, Maironio gimimo 125 
metų ir komp. Stasio Šimkaus 
gimimo 100 metų sukaktys. Jos 
minėtos okupuotoje Lietuvoje ir 
išeivijoje skirtingais būdais, bet 
tuo pačiu tikslu — iš praeities 
semtis stiprybės ir dabarties 
uždavinius atremti į praeityje 
pasiektus laimėjimus. 

Būdinga, k a d išeivijoje t i k 
L i e t u v o s k r i k š t o s u k a k t i s 
susilaukė p i lno l ie tuvių įsi
jungimo į tos s u k a k t i e s gal imai 
platesnį iškėlimą ne t ik savųjų, 
bet ir k i t a t auč ių akyse . Vis 
dėlto ir šiuo r e i k a l u n e visur 
buvo ras ta r e ika lo sujungti 
minėjimo iški lmes su reikala
vimu, kad Lietuvos k a t a l i k a m s 
būtų grąžinta Vi ln iaus ka tedra 
ir Šv. Kazimiero bažnyčia . 

Maironio ir Stas io Š imkaus 
sukaktys išeivijoje praėjo be 
didesnio a tgars io . O l ie tuvybės 
išlaikymui ir s t ipr inimui už Lie
tuvos ribų jos labai reikšmingos. 
Viešas komp. Stas io Š i m k a u s 
minėjimas s u r e n g t a s Margučio 
iniciatyva ir pa s t angomis t ik 

Chicagoje, o Maironio sukaktis 
paminė ta t ik tiek, kiek lietuvių 
s p a u d a ir radijo programos 
skyrė ja i reikšmės. Organiza
cijos, net tos, kur ių t ikslas — 
l ie tuvybės iš laikymas ir mūsų 
t a u t i n ė s ku l tū ros populiari
n imas , s t ipr in imas ir ugdymas 
neparodė jokios iniciatyvos. Tai 
faktai , iš kurių reikėtų padaryti 
a t i t i n k a m a s išvadas. 

Džiuginančių reiškinių laiky
t i n a s Šeštojo Pasaul io Lietuvių 
J a u n i m o Kongreso sušaukimas 
švenčių ir Naujų Metų sąvartoje 
Australijoje. 

Šiomis Petro Viščinio min
t i m i s La i svės V a r p a s atsi
sveikino senus metus ir pa
sveikino naujus metus . 

"Jetuviai esame visi — 
Ifciuvin Fonde ar esi? 

5001 WEST 39TH STRZET 
CHICAGO, ILLLVOIS 60529 

PHOXE: (312) 47I-3S00 
U S A 

mmm/r'\mmmm 
1987 m . rugsėjo m ė n . 

(Pabaiga) 
1 x $275 Matioška Antanas atm. įn.: Matioškienė Juzė $210, 

Rašys Juozas $50 ir 1 kt asm., $1.995. 
1 x $400 Warner-Varnas Teklė ir Joseph atm. įn.: Adomai

tis Jonas, $500. 
1 x $625 Adamkavičius Ignas atm. įn.: Adamkus Valdas ir 

Alma $318, Lauraitis Alex ir Vena $75, Šaulys Vacys ir Vikto
rija $57, Ošlapas Raymond ir Regina $30, Baras Stasys ir Elena 
$25, Butikas George ir Liuda $25, Paškevičius Henry ir Maria 
$25. Šulaitis Joseph ir Aldona S25, Karalis Alfred irMary $25, 
ir 1 kt. asm., $905. 

1 x $750 Obolėnienė Ingeborga testamentinis palikimas, 
$29,152,03. 

2 x $1,000 Brizgys Juozas ir Aldona, $1,000; X atm. įn., 
$1,000. 

1 x $1,500 Klygis Mindaugas ir Aldona, $1,500. 
1 x $2,400 X, $3,000. 
1 x $3,700 Brencius Kazimieras testamentinis palikimas, 

$4,700. 
1 x $5,500 XY, $140,000. 
1 x $10,470 Stankūnaitė Teresė atm. įn.: Leščinskienė Julija 

$10,000, Adomaitis Jonas $50, Leščinskas Francis $50, Dacys 
Juozas ir Aldona $25. Izbickas V. $25, Keturakis V. $25 ir 24 
kt. asm., $10,995. 

Iš viso $31,200.00 
1987 m. spalio mėn. 

2 x $5 Baranauskas Edward, $5; Lopez Alice, $5. 
10 x $10 Balčius Jonas, $10; Brakas Ramūnas, $10; Česna 

Juozas atm., $210; Klosis Walter, $10; Lokitus Peter, $10; 
Matiukas Povilas, $10; Navikas John ir Elizabeth, $10; 
Sadonienė Emilia, $10; Sved Dana, $10; Vasiliauskas Vladas 
ir Stefanija. $10. 

4 x $20 Baukys Vytautas. $20: Juška Juozas ir Rasa, $20; 
Nakutavičius Vytas, $20; Venclova Tomas, $240. 

6 x $25 Čerkeliūnas Kęstutis, $25; Kareiva Frank, $25; 
Laukaitis Juozas MD, $25; Martinkus Pranas atm. įn.: 
Martinkienė Birutė, $315; Stankūnaitė Teresė atm. įn.: Juozas 
Rašys, $10,995; Uknevičius A., $25. 

2 x $30 Dunajevvski Noakaitė dr. Alicija. $50; Jakštas J. $30. 
1 x $40 Bagdonas Kazys atm.: įm. 3 asm., $140 
8 x $50 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Bliūdžius Algis ir 

Angelė, $450; Jonas Ona, $50; Kvedaras Antanas ir Elena, $550; 
Račiūnienė-Vailokaitytė Petronėlė atm. įn.: Keblinskienė Kune-
gunda, $50; Sakas Alexandra. $50; Švilpienė-Vailokaitytė Agota 
atm. įn.: Keblinskie"^ Kunegunda. $50; Vacbergas Petras atm. 
įn.: Bobinas Feliksą^ .r Jaunius $25, Ramonas Stasys $25; Zda
navičius maj. Kazys atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $200. 

1 x $65 Noreikienė Marija, $200. 
40 x $100 Alantas Vytautas ir Irena. $100; Alinskas Tadas 

ir Renata. $200; Augustinavičius Vincas, $200; Bakšys Bronius, 
$100; Baleišienė Amelija. $400; Bitėnas Henrikas ir Genovaitė, 
$100; Blažys Juozas. $100; Damijonaitis Kęstutis, $100; 
Gimžauskas Kazys ir Eugenija, $1,400; Harmon dr. Danutė S., 
$100; Jankauskas Bronius ir Jadvyga. $100; Jokubauskas Sta
sys ir Prudencija, $100; Jurkūnas Algis ir Laima, $700; 
Kalkauskas Juozas ir Julija atm. įn.: Brazaitmė Alicija, $200; 
Kezienė Eugenija. $900: Klimienė dr. Aleksandra atm. įn.: 
Klimas Edvardas, $100; Krasauskas kun. Rapolas, $100; 
Macevičius Bronius atm.: Macevičienė Marija, $400; Mačionis 

\ . . 

Antanas J . ir Irena, $200; Mar t inkus Antanas atm. įn.: Mar
tinkus Klemensas, $100; Mart inkus dr. Kazys atm. įn.: Martin
kus Klemensas, $200; Martinkutė Kristina, $100; Narušis maj. 
Simas atm. įn.: Mikaila Jurgis ir Regina, $100; Navickas Peter, 
$100; Palionis Tadas ir Gailutė, $100; Petreikytė dr. L. D., $400; 
Pupelis Adolfas ir Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $4,605; 
Pupius Pe t ras ir Zuzana, $1,000; Račkauskas kun. Antanas, 
$1,825; Rugelis J o n a s ir Ona, $500; Ruigys Albinas ir Laima, 
$300; Skomantas Juozas, $100; Špokas Liudas, $200; Staniškis 
Julius atm.: Staniškienė Petronėlė, $1,520, Union Pier Lietuvių 
Draugija, $d,100; Vai tkus Andrius ir Marija, $1,300; Vilinskąi-
tė Julė MD, $1,100; Vilinskas Stasys ir Leokadija, $800; Zenkus 
Algird L., $100; Žilinskienė Danutė atm. įn.: Žilinskas Algiman
tas, $100. 

2 x $150 Matioška Antanas a tm. įn.: Matioška Edvardas 
$100, Chesnulienė Apolonija $50, $2,145; Šležas MD ir Algė, 
$1,550. 

10 x $200 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $5,880; Černius 
Kazys ir Fi lomena, $2,800; Daunoras Juozas ir Jane , $2,000; 
Martinkus Klemensas ir Stasė, $200; Matkevičius Klemensas, 
$1,400; Navasai t i s Kazys (miręs) ir Ona, $440; Pliuškonis 
Adolfas a tm. įn.: Pliuškons Kęstut is , $200; Prialgauskas Bro
nius ir Stasė, $400; Ragauskas Aleksandras atm. įn.: Ra
gauskienė A., $200; Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė, $1,400. 

1 x S225 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 
Petras, $225. 

1 x $250 Užupis Juozas ir Sigutė, $250. 
1 x $300 Balčiūnas Valerijonas atm. įn.: Balčiūnienė Elena, 

$1,595. 
1 x $400 Vizgirda Rimtautas ir Birutė, $700. 
3 x $500 Grėbliūnien i-Bagdonaitė Marija atm. įn.: 

Grėbliūnas" Vincas, $500; Pelda Vytas, $500; Ugėnas Juozas 
atm. įn.: Ugėnienė Malvina, $500. 

1 x $513.28 Š imkus Stasys, $6,477.05. 
2 x $600 Andraš iūnas Bronius VMD ir Pole, $1,000; Plikai-

tis dr. Juozas ir Barbara, $6,600. 
1 x $907 Ausiejienė Adelė atm.: A.L.T.S.-gos Bostono Skyrius 

$100, Baluta P r a n a s ir Bronė $50, Adomaitis K. ir O. $40, 
Bielkevičius R. ir E. $30, Slepavičius A. ir O. $30, Balmat Joel 
ir Veronica $25, Čepas V. ir g. $25, Griauzdė A. ir N. $25, Jan
sonas Eduardas ir Irena $25, Januškevičius A. ir J. $25, Jucėnas 
Ant. ir Bronė $25, LB Cape Cod Apylinkė $25, Moncy Margaret 
$25, Vasys Jonas ir Bronė $25 ir 27 kt. asm., $1,007. 

9 x $1,000 Cibas muz. Mykolas atm.: Cibienė Eufemija, 
$2,000; Kudirka Albin, $1,000; Kuodys Vladas ir Emanuelė,' 
$1,000; Kuprėnaitė-Gelažauskaitė Stasė atm. įn.: Kuprėnas 
Zigmas ir Jadvyga , $1,000; Mikalauskaitė-Kuprėnaitė Anelė 
atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga, $1,000: Razma Antanas 
G, MD, $2,700; Sapetka Kazimieras, $4,000; Smilga dr. Zigmas 
atm. įn.: Smilgienė Julija, $1,050; Verbyla Albinas, $1,000. 

1, x $2 ,040 .33 Kraszewski Veronica t es tament in i s 
palikimas. $2,441,33. 

1 x 2,772.38 Aukštuolis Mantas Rapolas atm. įn.: $2,722.38 
Aukštuolis Mrs. H. R., $50 Kazlauskas Mr. & Mrs. G., $2,957.38. 

1 x $5,000 Nal ivaika John, $5,200. 
1 x $42,531.10 Vaškevičiūtės-Vaškas dr. Onos Stipendijų 

Fondas: Griniūtė-Šmulkštienė dr. Laimutė, $42,531.10. 
Iš viso $73,844.09. 
Lietuvių Fondo pagrindinis kapi talas 1987.X.31 pasiekė 

3,821,986 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kul tūrą ir jaunimą 2,047,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gau ta 982,253 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas l ietuvybės išlaikymas. 

FOR RENT 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Dsckys 

T«i. 565-6624. Nuo 9 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NUO BIRUTES KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

Išnuomojamas 5 kamb. su šiluma 
butas 69th St. ir Rockvvell Ave. 
Tel. 254-6027. 

2 bdrm. apartm. on 67th & Francisco. 
No appliances. Coin operated washer 
& dryer. Hardwood floors, heat incld. 
$420 per mo. + V/z mo. security 
deposit. Call 434-9336. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. o 3-1882 ar 376-5996 

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit ur 
apdraudą nuo ugnie r automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 Wes' 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

fliflf KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IMCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

779-2233 

GREIT IR<SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS' 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskiene 
Neapmokamai įkainuojam' namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

H E L P V r A N T E D 

PRODUCTION 
SUPERVISOR 

A South side manufacturer invotved in 
fabricating light gage sbeet metai, is seek-
ing a highly. motivated indrvidual capable 
of coordinating actiyities on 2nd shift. Ideal-
ly — you should b* a hand on supervisor 
— at ease in a fast-paced, high volume 
work environment. Experience mušt in-
clude knovvtedge of fabricating equipment, 
vvelding or packing & punching & stamp-
ing, technkjues. This position offers a great 
opportunrty for all an all around mfg. per-
son, to advance to a position which offers 
chaltenge, opportumty & chance to devetop 
supervisory talents. Mušt speak English. 
Respond by calling: 

254-0600 
9 AM. -5P.M. 

3 EXPERIENCEO CNC MACHINE 
OPERATORS 

(ENERGETIC ) 
Part time from 3:30 or 4:30 to 8 pm. 

APPLY AT: 
BRIDGVIEW MFG. CO 

7320 S. FERDINANO AV. 
BRIDGEVIEVV, IL 60455 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio į tai, kad 
Albino Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 

kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eilės, bet įcentriniu lodu, jungiančiu tolimus 
ir artimus įvykius į idėjinius centrus. 

Dažnas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
Čia valkata pašoko, visas raudonas iš apmaudo, ir. biauriai 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Pultinevičiaus 
senelis lazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to, nutvėręs lenkpa-
laikį už apikaklės. vienu spyriu į sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti šaltbarščių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam. tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė. 
Tačiau jie klydo. 

Ne be reikalo kun. Stasys Yla skaitydavo pirmąją 
„Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigėrėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti, š i pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma, L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą laidą. 

Lietuviškos knygos klubas siūlo lietuviškos 
literatūros vertintojams visas tris Baranausko trilogi
jos dalis už 12 dolerių su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

, 

I 



MOSU KOLONIJOSE 
Paterson, N.J. 

PATERSONO VYSKUPO 
AKCIJA ATGAUTI 

VILNIAUS KATEDRA 

Gruodžio 16 d. „Drauge" jau 
buvo paminėta, kad Vytautas 
Skuodis lapkričio pradžioje ap
lankė Patersono vyskupą Frank 
Rodimer padėkoti jam už jo 
pastangas, mėginant išvaduoti 
jį iš koncentracijos stovyklos. 
Buvo taip pat paminėta, kad V. 
Skuodis, painformavęs vyskupą 
apie savo išgyvenimus ir apie 
padėtį Lietuvoje, į teikė 
vyskupui Philadelphijos kar
dinolo J. Krol pasirašytos petici
jos Gorbačiovui kopiją, kurioje 
buvo prašoma grąžinti lietu
viams Vilniaus katedrą. V. 
Skuodis prašė ir Patersono 
vyskupą daryti žygių, kad ka
tedra būtų grąžinta. Vyskupas, 
priėmęs tos peticijos nuorašą, 
pažadėjo tuo reikalu pasirū
pinti. Ir štai, ką vyskupas Fr. 
Rodimer jau yra nuo to laiko 
padaręs. 

Patersono vyskupijoje yra 109 
parapijos, Vyskupas Fr. 
Rodimer išleidžia kiekvieną mė
nesį tų parapijų klebonams 
biuletenį, kuriame duodama tą 
mėnesį vykdytinų darbų ap
žvalga ir konkretūs nurodymai, 
kaip kai kuriuos darbus reikia 
vykdyti. Kai V. Skuodis vysku
pą Fr. Rodimer lankė, lapkričio 
mėn. biuletenis jau buvo išleis
tas. Tad vyskupas savo pažadą 
V. Skuodžiui įvykdė gruodžio 
mėnesį ir jo pageidavimą 
Vilniaus katedros reikalu pami
nėjo gruodžio mėn. biuletenyje. 
Tą biuletenį, aišku, gauna ir lie
tuviškos parapijos. Jį man 
parodė mūsų Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A. Ber-
tašius. Štai kas jame parašyta 
(čia duodu lietuvišką vertimą). 

PETICIJA U £ LIETUVA 

Lietuviai katalikai, gyvenan
tieji mūsų šalyje, deda pas
tangas atgauti Lietuvoje Vil
niaus katedrą bažnytiniam 
naudojimui. Ta katedra 
komunistinės valdžios yra 
paversta muziejumi. Lietuviai 
yra mus paprašę parinkti 
parašų ant peticijos, kuri bus 
pasiųsta Mykolui Gorbačiovui. 
Aš kviečiu visus mūsų parapijų 
klebonus paprašyti parapiečius 
tas peticijas pasirašyti. Prie šio 
biuletenio pridedamas peticijos 
pavyzdys, kurį prašoma pasi
dauginti, kad būtų galima gauti 
kuo daugiau parašų. Adresas, 
kur pasirašytas peticijas 
pasiųsti, yra duotas peticijos 
blanko apačioje". Pasirašė 
vysk. Frank Rodimer. 

Nežinia, ar visi klebonai į šį 
vyskupo prašymą atsilieps, bet 
reikia tikėtis, kad jo balsas 
nepaliks šaukiantis tyruose, 
ypač, kad šis balsas yra pasiekęs 
visus klebonus labai konkrečiu 
būdu — raštu, kuris nėra taip 

lengvai užmirštamas ir daug 
lengviau kitiems perduodamas. 

Girdėti, kad ir kitose 
vietovėse yra šis tas panašaus 
daroma, tik būtų patartina ne
pasitenkinti vien tik žodiniu 
kreipimusi į vyskupus kur nors 
bažnyčiose ar kur kitur, kur 
vyskupai dalyvauja mūsų 
susibūrimuose, bet šitokią 
akciją reikėtų, kiek t ik 
įmanoma, konkretizuoti, būtent 
gaut i vyskupo audienciją, 
pasiųsti ne vieną ar du žmones, 
bet delegaciją, į teikti tuo 
klausimu literatūros ir peticijos 
projektą arba tiesiog paruoštą 
peticiją ir paprašyti atkreipti į 
tai atitinkamą dėmesį. Taip 
buvo padaryta Patersone ir 
tada, kai buvo renkami parašai 
V. Skuodžiui vaduoti iš koncent
racijos stovyklos. Vyskupas ir 
tada panašiai į delegacijos 
pageidavimą atsiliepė. Net jeigu 
tikslas šimtu procentų ir nebūtų 
pasiektas, tai vyskupo raštas 
daugiau kaip šimtui parapijų 
klebonų šiaip ar taip jau 
primena jiems mums rūpimą 
reikalą ir labai gerai pain
formuoja apie padėtį Lietuvoje. 

Mūsų politiniai veiksniai dir
ba politinėje plotmėje, o bažny
tinė hierarchija yra irgi labai 
reikšmingas veiksnys religinėje 
srityje, prie kurios, kaip 
matėme, nėra taip sunku prieiti 
ir ją panaudoti mūsų religi
niams reikalams. Be to, petici
jos, pasirašytos ne vien tik 
lietuvių, bet ir daugybės 
kitataučių, gali būti net daug 
veiksmingesnės. 

A. Masionis 

Providence, R.I. 
KŪČIOS 

Tradicinės lietuviškos kūčios 
įvyko gruodžio 19 d. Lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos kun. 
Vaitekūno vardo svetainėje. 
Suruošimui vadovavo LB 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Aldona Kairienė. 

Šeimos ir pavieniai dalyviai 
susirinko, sudarydami vieną 
didelę šeimą. Kūčios — šeimos 
bendra vakarienė su mūsų tėvų, 
protėvių papročių tradicijomis. 
Vieni pergyvenome kūčių 
prisiminimą iš kalėdinio 
laikotarpio gimtinėje, kiti tęsė 
įsijungimą į tradicinius lietu
viškus papročius, o prieš tai 
nebuvusiems kūčiose, lyg „gero
ji naujiena", supažindino su 
kūčių prasme. 

Matas Kairys apibūdino kūčių 
reikšmę, o Juozas Kiela tarė 
žodį lietuviškai. Iš Putnamo, 
Ct., atvykęs kun. Valdemaras 
Cukuras plačiau papasakojo 
apie lietuviškų kūčių tradicijas, 
pravedė bendrą giedojimą vaka
rui pritaikytų giesmių. Jis yra 
reto ištikimumo asmenybė savo 
buvusiai parapijai, — nuolat 
praktiškai vykdo lietuviškų 
parapijų šūkį nuo jo paskel
bimo. Jis atėjo parapijai vado
vauti kritišku metu, kada jai 

grėsė uždarymo pavojus. 
Kaip visada, kūčių paruo

šimui neįkainuojamą darbą 
atliko darbščiosios šeimininkės. 

a.v. 
Gardner, Ma. 

Gruodžio 6 d. Bronė ir Juozas 
Bekeriai surengė savo tėvo ir 
uošvio Antano Skrusdžio 90 
metų amžiaus puotą savo 
gražiame name, kur atsilankė 
apie 30 žmonių. Buvo gražiai 
priimti ir linksmai visi pralei
do laiką dainuojant ir t.t. Anta
nas Skrusdys anksčiau gyveno 
Rochester ir Amsterdam, N.Y., 
bet sugrįžo pas vaikus su žmona 
prieš pora metų. Antanas buvo 
Lietuvos savanoris. Gimė ir 
augo Krekenavos par. Vietinis 
laikraštis įdėjo jo nuotrauką su 
aprašymu, kad gavo sveikinimą 
nuo Nancy ir prez. Ronald 
Reagan. 

Laikraštis dar įdėjo antrą 
didelę nuotrauką jo žmonos, 
dukters, anūkės ir proanūkės, 
rodant jų šeimos keturias gene
racijas. 

Stasys Misevičius gruodžio 15 
d. sulaukė 94 metų amžiaus. 
Duktė Irena planavo jam gimta
dienio puotą, bet susirgo ir buvo 
išvežtas į ligoninę. Tai stiprus 
žemaitis dar iki šiol dirbo savo 
saliūne 8 valandas per dieną. Jį '. 
laiko nuo 1934 metų. Dar 
daro savo dešras ir kugelį bei 
ki tus pa t ieka lus . Duktė ir 
anūkas jam talkino saliūne. Dar 
kartais pašoka klubo paren
gimuose. Linkime daug metų ir 
geros sveikatos. 

Mirė Ama Nalivaika, 75 metų 
amžiaus. Buvo duktė a.a. An
tano, kuris labai rūpinosi įsteig
ti lietuvišką parapiją Gardnery-
je, bet niekad netapo realybe, 
kadangi pas mus buvo per daug 
partijų ir nebuvo vienybės. 

Mirė Charles Krasauskas, 75 
metų amžiaus. Jiedu su šeima 
neprisidėdavo prie lietuviško 
veikimo. . . . 

DELEGACIJOS IŠLAIDOS 

Praeitą rudenį gubernatorius 
Thompson, Illinois senato 
mažumos vadas James Philip ir 
14 kitų pareigūnų buvo porai 

savaičių išvykę į Europą, kur jie 
lankė ketur ias vals tybes, 
stengdamiesi gilinti preky
binius ryšius. Jų kelionės išlai
dos buvo 102,000 dolerių, iš
mokėtų iš valstijos iždo. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. sausio mėn. 6 d. 

Vyčių kuopa surengė labai 
gražias kūčias, gruodžio 12 d. 
Athole po 5 vai. Mišių. Kuopa 
surengė altoriaus tarnautojams 
kalėdinį pobūvį su dovanomis 
gruodžio 6 d. O dabar stengiasi 
ruošti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę vasario mėnesį. 

Višniauskai, Bronė Bekerienė 
ir Vanda Šerkšnienė , visi 
„Draugo" skaitytojai, suruošė 
Gardnerio muziejuje lietuvišką 
kalėdinį kambarį su didele eglu
te, kūčių stalu, kūčių valgiais po 
stiklu ir t.t. Apylinkės laikraš
čiai plačiai aprašė ir įdėjo nuo
t r a u k a s . At ida rymo dieną 
atsilankė 514 žmonių, o mūsų 
mergaitės su lietuviškais rūbais 
visus sutiko, aprodė ir pasako
jo apie mūsų Kūčių ir Kalėdų 
papročius. Display, kuris yra 
tikrai spalvingas, kur ten iki 
sausio 1 d. muziejus atidarytas 
kasdien nuo 9 iki 4:30, o ketvir
tadieniais iki 9 vai. vakare. 
Kviečiame atsilankyti. 

Koresp. 

f\^| midlcind Padarai 
m^mr Savinas and Loan Association 

* 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEYV 
8929 a HARLEM AVE 

598-9400 

BSEE 
(XMM0U9* • 
LEN0ER 

i . 

A.tA. 
VIKTORAS MASAITIS 

Gyveno Cicero, 111. 
Mirė 1988 m. sausio 4 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminaitė Ona Vyšniaus

kienė, jos duktė Danutė Knight ir vyras Robertas ir kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas sausio 6 d. nuo 3 iki 9 v.v. Butkaus 
koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 7 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Ona Vyšniauskienė ir Danutė Knight. 

Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Tu man buvai jaunystės metuos 
Šviesiausia žemės dovana, 
Tu kaip akmuo brangus ir retas, 
Tu man daina, kuria suprato 
Širdis širdies neklausdama. 

B. Brazdžionis 

Jau praėjo metai, kai mano mylima žmona 

A.tA. ANTANINA 
paliko mane našlauti vienui vieną. 

Prašau visus prietelius ir pažįstamus sausio mėnesį 
prisiminti velionę ir už ją pasimelsti. 

Nuliūdęs vyras J o n a s Kutra 

Mielą AURELIJĄ ŽITKUVIENE su šeima vyrui 

A.tA. 
MARCELINUI ŽITKUI 

mirus, gi laus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame 

Šiaulių Valst. Mergaičių ir Berniukų 
gimnazijų bendramoksliai: 

Hanė Micheleuičienė Regina Raslavičienė 
Verutė Mykolaitienė Antanina Rejerienė 
Janina Paškevičiūtė Bronius Siliūnas 

Aldona Slonskienė 

A.tA. 
MARCELINUI ŽITKUI 

mirus, jo žmonai AURELIJAI BALAŠAITIENEI-ŽIT-
KUVIENEI ir giminėms didelio skausmo ir liūdesio 
valandoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

ALTo Madison Skyriaus nariai 

A.tA. 
Adv. EUGENE R. PIETKIEWICZ 

Antrojo Pasaulinio karo veteranas 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1988 m. sausio 3 d., sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rose; dukterys: Sand
ra Ticus, žentas Gary, Marsha Susilla, žentas Ken, sūnus 
Dean, marti Marjorie, šeši anūkai. 

Priklausė Darius-Girėnas Post 271, Lithuanian Chamber 
of Commerce ir daugeliui kitų organizacijų. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, sausio 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 7 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Barnabas parapjos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnus ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
LIDIJAI MIECEVIČIENEI 

mirus, dukterį DALIĄ JEČIENĘ ir jos vyrą 
KĘSTUTĮ liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Filisterių Skautų Sąjunga, 
Chicagos skyrius 

V I E N E R I Ų METŲ MIRTIES S U K A K T I S 
Norėjau aš deimanto grūdus 
Nuo žemės pasiekti, 
O surinkau rasą tiktai... 

1988 m. sausio 5 d. s u k a n k a vieneri meta i , 
ka i iš šios žemės iškeliavo mūsų b r a n g u s 

A.tA. 
RYTAS BABICKAS 

Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Chicagoje, š.m. sausio mėn. 9 d., šeštadienį. 9:30 
vai. ryto. 

Prašome jo draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Rytą 
savo maldose. 

Liūdinti šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S U N Ū S 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s Rd. - Tel . 430-5700 

Mielam 

A.tA. 
ALFONSUI KELIUOČIUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ bei dukras VIDĄ ir ŽIVILE 
šioje skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

Paulius F. Endzelis ir 
sūnus Arvydas su šeima 

V A S A I T I S 
IJUDOTUVIU 

- B U T K U S 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 

- 652-1003 

. 
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x Kun . A. L ipn iūno m o k s 
l e i v i ų a t e i t i n i n k ų kuopos 
valdyba kviečia nar ius j susi
r inkimą penktadienį, sausio 8 
d., 7 vai. vak. pas Taurą ir Rimą 
Gaižučius, 6623 So. Francisco 
Ave., Chicago. Bus taip pat 
„pončkų" baliaus repeticija. Ne
galintieji dalyvauti prašomi 
paskambint i tel. 776-9801. 

x J a u n i m o cen t ro met in i s 
n a r i ų sus i r inkimas šaukiamas 
sausio 17 d. 11:30 vai. Jaunimo 
cent ro mažojoje salėje. Bus 
veiklos pranešimai ir r inkimai. 
Tarybon prirenkami — 4 nar ia i 
ir Kontrolės komisijon — 3 
nar ia i . Visi nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

x L B C i c e r o a p y l i n k ė s 
v a l d y b a Šv. Antano parapijos 
mažojoje salėje sausio 10 dieną, 
sekmadienį, nuo 8:30 iki 1:05 
vai. po pietų rinks 1988 metų 
LB nario įnašą. 

x „P i rmie j i ž ingsnia i" , Kr. 
Donelaičio lituanistinių mo
kyk lų mokinių la ikraš tė l i s , 
praėjusių metų gruodžio mėn. 
numeris , išėjo iš spaudos. Laik
raštėlis, kaip paprastai, prirašy
tas mokinių, iliustruotas ta ip 
pat pačių mokinių įvairiais pie
šiniais. Šiame numeryje rašo 
sveikinimą mokyklų direkto
r ius Ju l ius Širka. Laikraštėl i 
paruošė ir suredagavo mokyt. 
Gražina Sturonienė, finansavo 
Tėvų komitetas. Nuotraukos — 
J. Tamulaičio ir R. Musonytės. 

x Muz. A n t a n a s ir V a l ė 
S k r i d u l i a i , Daytona Beach, 
Fla., John W. Kuncas, Export. 
Pa., už kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė po 25 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x A l d o n a S a n d a r g a s , Or-
mond Beach. Severinas Kru
tulis, Darien. 111.. Aldona Ruth, 
Oak Lawn, 111.. Bronė Matait is , 
Crystallake. 111., Julija Oreska. 
Deerfield Beach, Fla., E. Žeb
r a u s k a s , Phi ladelphia , Pa . , 
Adolfas Lingis. Great Neck., 
N.Y., Gabrielius Vidmantas , 
Rochester, N.Y., Stella Žukaus
kas, Los Angeles, Cal.. pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
a ts iuntė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x L. Re ivydas , Los Angeles, 
Cal.. su prenumeratos pratę
simo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. L. Reivydą įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už paramą labai dėkojame. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Be» Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitanrr.ą 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. O S T I S 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x A d v . E u g e n e P i e t k i e -
\vicz, „Draugo" teisinis pa
tarėjas ir Lie 'uvių Katalikų 
spaudos draugijos direktorius, 
bus pašarvotas šiandien, sausio 
6 d., Gaidas-Daimid laidotuvių 
koplyčioje, 4330 So. California 
Ave. Laidojamas ketvirtadienį, 
sausio 7 d. Gedulingos šv. 
Mišios bus St. Barnabas pa
rapijos bažnyčioje, 10134 Long-
\vood Dr.. 10 vai. Po pamaldų 
bus palydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

x Neka l to P r a s i d ė j i m o pa
rapijos Vyrų k l u b a s Brighton 
Parke turės bendrą Komuniją 
sausio 10 d., sekmadienį, po 8-
45 vai. šv. Mišių. Po pamaldų 
mokyklos sa lė je bus sus i 
rinkimas ir pusryčiai su šei
momis. Nauja valdyba perims 
pareigas pusryčiams užsibaigus. 
Vyrų klubui gali priklausyti 
visi lietuviai, kurie supranta 
angliškai. Klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas klubui labai daug 
padeda ir už ta i klubas j am yra 
dėkingas. 

x A d a l b e r t a s S t a n e i k a , 
Lithuanian Artist Painter and 
Diplomat. Išleido F. Andriūnas. 
įžangą parašė Paulius Ju rkus . 
Knygoje sudėti menininko A. 
Staneikos dalis kūrinių. Dalis 
yra spalvoti, dalis tik juoda-bal
ta. Pati knyga yra didelio forma
to ir tur i 156 psl., neskai tant 
meniškų kietų viršelių. Tai 
didelis paminklas menui ir 
mirusiam dailininkui. 

x V ladas Matu l ionis , Cle-
veland. Ohio, mūsų bendradar
bis, už kalėdines korteles ir 
kalendorių a ts iuntė 18 dol. 
auką. palinkėjo malonių Kalė
dų švenčių ir sveikų 1988 metų 
Marijonams ir visiems „Drau
g o " da rbuo to j ams . L a b a i 
dėkojame. 

x Prof. dr. J u o z a s J a k š t a s , 
Lakewood, Ohio. istorikas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 40 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Vy tau t a s P . J a n u l a i t i s , 
Oak Lawn, 111., Kazys Norman 
tas. Chicago, III., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x J u o z a s P e t r o n i s iš Mount 
Holly, N.J., lapkričio mėn. vidu
ryje išvyko visiems metams į 
Australiją, nenorėdamas skirtis 
su „Draugu", Petronis pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 15 dol. 
auką ir prašė dienraštį siun
tinėti nauju adresu į Australiją. 
Dėkojame už auką ir linkime 
sėkmės. 

x Inž. S t e p a s L u k a u s k a s . 
Leonas Baltūsis. V. ir G. Juod-
gudis. Kęstutis Puskunigis, Ed-
mund Jas iūnas , Stasys Pred-
kelis, Tadas Bukaveckas, Teo
dora Serapinienė, Helen Blan
kus. Elena Grigaliūnas, kiek
v ienas p r a t ę s ė . ,Draugo" ' 
prenumeratą vieneriems me
tams su 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111., 60634. Te l . 
238-9787. 

(sk.) 

x 1988 m. v a s a r i o 17 d. 
ŠLUTŲ radijo p r o g r a m a ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į A m e r i c a n 
Travel Serv ice Bureau , 9727 
W. Western Ave., Chicago, 111. 
60643; te l . (312) 238-9787. 

(sk.) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 a rba 
636-6169. 

(sk.) 

x sv . va r c to Vyrų d rau 
gi jos Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje bendra Ko
munija bus a te inan t į sekma
dienį, sausio 10 d., per 8 vai. šv. 
Mišias. Po pamaldų parapijos 
salėje bus t rumpas susirinkimas 
ir pusryčiai. 

x L ie tuvos D u k t e r y s Det
r o i t o sky r iu s , Detroit , Mich., 
p e r B. S e l e n i e n ę a t s i u n t ė 
„Draugui" 25 dol. auką su prie
rašu: „Pr i imki te šią kuklią 
a u k ą už g a r s i n i m ą mūsų 
veiklos. Esame dėkingos Jums". 
Nuoširdus ačiū už paramą ir at
kreiptą dėmesį. 

x I r e n a K r i k š č i ū n a s , Ever-
green Park , 111., Pe t ras Ugin-
č i u s , F r e e d r i c k s b u r g . Va., 
Simas Kuzmickas, Santa Moni-
ca, Cal., An tanas Vasiliauskas, 
Toronto. Kanada pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą , pridėjo 
ir po 15 dol. a u k ų . Labai 
dėkojame. 

x Sol. S t a s y s L i e p a s , So. 
Boston. Mass., „Draugo" nuo
latinis bendradarbis , rėmėjas, 
a t s iun tė 50 dol. dienraščio 
st iprinimui. Nuoširdus ačiū. 

x Rašy t . A n d r i u s ir O n a 
Mironai , Daytona Beach Shore, 
Fla. , Birutė Lesevičiūtė, Chica
go, 111., O. Maciulevičius, Cle-
veland, Ohio, Petras Giedrimas, 
Chicago, 111., k iekvienas at
s iuntė po 20 dol. už kalėdines 
korteles i r kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x J o n ė Z a r o n s k i e n ė , Cle-
veland, Ohio, su prenumeratos 
pratęsimu ats iuntė ir 25 dol. 
dienraščio s t iprinimui. J. Za-
ronskienę skelbiame garbės pre-
numeratore , o už auką labai 
dėkojame. 

x Karo l i s Mi lkovai t i s , Ana-
heim Hills, Cal., Juozas Briedis, 
Wes t Bloomfield, Mich., S. 
Vashkys, St., Petersburg Beach, 
Fla., E. Pažerienė, Los Angeles, 
Cal . , A. K a n a p k a . Wasaga 
Beach. Kanada , J. Asminas. 
Livonia, Mich., VI. Jocas, Wes-
ton, Ont., Kanada , vieni išvyko 
ilgesnių atostogų į Floridą, kiti 
į Kaliforniją nuola t in iam apsi
gyvenimui ar kitomis progomis, 
pakeisdami „Draugo" siunti
nėjimo adresą, pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Kazys P a b e d i n s k a s , Al
girdas Markevičius, G. Butikas, 
Emelia Gaška, Kazys Meškonis, 
Vera Povilaitis, Kazys Aižinas, 
Aldona Umbrasas , Chicago, UI, 
John E. McCloskey, Springdale, 
Pa., Stasys Bars te ika , Cleve-
land, Ohio. Birutė Kožica. Ver-
non Hills, UI., Andr ius Nau
jokas, Norridge, 111., K. Daugir
d a s , W i l m e t t e , 111., Vida 
Bučmienė. Cleveland, Ohio, G. 
Vaškas. Cleveland, Ohio, A. Su-
š inskas t a i p pat iš Cleveland. 
Ohio, kiekvienas a ts iuntė po 10 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoši rdus ačiū. 

x V y t a u t a s L a n d s b e r g i s , 
Čiurlionio muzikos ir meno spe
cialistas, kalbės sausio 8 d., 
penktadienį 7:30 v.v. Jaun imo 
c e n t r o k a v i n ė j e . Kv ieč i a 
Santara-Šviesa. 

(sk.) 

x L i e t u v o s V y č i ų c h o r a s 
a t l iks St. Š imkaus dainų pro
g ramą savo met in iame pokyly
je sausio 16 d., šeštadienį, 7:00 
vai . v. Šaulių salėje 2417 W. 
43rd Str. Puiki vakar ienė , šo
kia i , griežiant Gin ta ro orkest
rui ; laimėjimai. Vietas rezer
vuoti skambinant tel. 925-3948 
a rba 598-4720. Visus maloniai 
kviečia choro vaidyba. 

x S i u n t i n i a i į L i e t u v ą . 
Padedu sudaryti naudingu, ma
dingų ir reikalingų prekių siun
t in ius . Atvažiuoju, supakuoju, 
i šs iunčiu. K a r g o t a i p pat . 
Parūpinu v ideo magnetofonus, 
radijus naudojimui Lietuvoje. 
Teikiu g iminėms atsikviesti 
informaciją nemokamai . Skam
binki te rytais 7-9 vai., vakarais 
4-6 vai. Tel.: 430-4145. 

(sk.) 

^mu. ŽVAIGŽDUTE 
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Žiema nepriklausomoje Lietuvoje. 
VI. Stančikaitės 

piešinys 

K A L Ė D O S ŠIANDIEN 

Visas pasaulis laukia Kalėdų 
švenčių. Visi joms ruošiasi. 
Vienur žiba lemputės, kitur 
blizga blizgučiai. Visur skamba 
skambučiai . Kalėdų senelis 
vaikus kalbina kiekvienoje par-
duo tuvė je . P r e k y b i n i n k a i 
ragina pirkti dovanas. Visi rašo 
kalėdinius sveikinimus, kuriuos 
siunčia tolimiausiam draugui ir 
ar t imiausiam kaimynui. Kalė
dinė muzika be pertraukos 
skamba televizijoje, per radijo, 
parduotuvėse ir gatvėse. 

Mes mėgs t ame kalėdines 
giesme?, papuoštą eglutę ir ypač 
dovanas. Tačiau Kalėdos nėra 
t ik blizgučiai ir t r iukšmas. 
Kalėdos tu r i gilią rel iginę 
prasmę. 

Kalėdos — šventa naktis ir 
kuklus Betliejaus tvartel is . 
Jame gyvuliai ėda šieną, o 
p iemenėl ia i laukuose gano 
bandą. Kalėdos — angelų cho
ras, kuris garbina Dievą tą 
šven tą n a k t į ir skaisčioji 
žvaigždė, rodanti kelią trims 
k a r a l i a m s su dovanomis . 
Kalėdos — Marija ir Juozapas, 
s u k l u p ę pr ie p r a k a r t ė l ė s . 
Ka lėdų cen t r e — mažy t i s 
kūdikėlis Kristus ėdžiose. Jis 
yra dangaus ir žemės valdovas. 
Gimdamas žmogumi ir ateida
mas į p a s a u l j , j i s a tne šė 
žmonėms taika, *-amybę bei tyrą 
džiaugsmą. 

Šių dienų kalėdiniame triukš
me reikia atrasti tylos valan
dėlę. Reikia susikaupti ir pagal
voti apie tikrą šių švenčių 
prasmę. Jeigu žmonės suprastų, 
kad Kalėdos yra ramybės ir tai
kos šventė, pasaulyje nebūtų nei 
pykčio, nei karų. Artėjant 
Kalėdoms, t ik ime, kad šių 
reikšmingu švenčių nuotaika 
pripildys žmonių širdis ir juos 
lydės visus metus. 

M a r i u s Pol ikai t is , VIII kl. 
K. Donelaičio lit. m-lą. 

J o n a s M i n e l g a 

Ž I E M A I 

Pikčiurna žiema, 
Šiaur iu atjojus, 
I mūsų kiemą 
Nekeiki kojos! 

Eini palangėm 
S u r a u k u s nosį, 
O Rima čiaudo, 
Vytenis kosi. 

Tikta i devintą 
Saulu tė kėlės. 
Languos pražydo 
Ledinės gėlės. 

O sniego pilys... 
O ledo bokštai. . . 
P ik t i , žiemuže, 
Čia tavo pokštai . 

Klajok a lksnynais , 
Klampok pusnynais , 
Nebūsim niekad 
Gerais kaimvnais . 

P R I S I M I N I M A I LIKS ILGAI 

1984 m. Šv. Tėvas pirmą 
kartą aps i lankė Kanadoje. Tai 
buvo jo i l g i a u s i a k e l i o n ė 
užs ieny je . K a i j i s a i b u v o 
Toronte, aš buvau nuvykusi į 
Dovvnsvievv. Aš giedojau mo
kyklų jung t in iame chore. Tą 
dieną oras buvo labai ša l tas ir 
mums reikėjo labai ilgai laukti . 
Mes atvažiavome 12:30 vai. ir 
turėjome laukt i iki 5:00 valan
dos vakaro. Popiežius a tvyko 
penktą valandą ir nusileido su 
h e l i k o p t e r i u . P a s k u i su 
automobi l iu jį nuvežė pr ie 
altoriaus. Nors aš sėdėjau labai 
toli, l ietuvių kalba skai tymo 
Mišių metu nebuvo, t ač iau 
l ietuviai a tne šė a u k a s prie 
al toriaus ir į te ikėjas popiežiui. 
I švargus ir suša lus v a k a r e 
grįžau namo, bet tie įspūdžiai 
man pas i l iks ilgai pr is imi
nimuose. 

Aure l i j a K a r a s i e j ū t ė , 
To ron to M a i r o n i o l i t . 

m-los mokinė Kanada . 
(Maironio mokyklos metraštis) . 

E G I P T A S Y R A A F R I K O J E 

Egiptiečių y ra sena ku l tū ra . 
Egiptiečiai gyvena prie Nilo 
upės. J i e m s ji svarb i . Kai 
pakyla ir nusileidžia vanduo, 
palieka gerą žemę. Toje žemėje 
jie augina įvair ius auga lus . 

Egiptiečiai gyvena namuose. 
Senovės egiptiečiai turėjo daug 
vergų. Vergai at l ikdavo visus 
darbus. Jie s ta tė piramides, lai
vus, n a m u s ir ki tus pas ta tus . 
Reikėjo, maždaug, trijų metų 
la iko v i e n o s p i r a m i d ė s 
pastatymui, nes viskas buvo 
at l iekama r ankų darbu. Dabar 
yra sunku t ikėt i . 

Egiptiečiai tikėjo į daug dievų, 
buvo šeši ar septyni pagrindi
niai dievai. Buvo vienas kara
lius Ikhna ton . kur is tikėjo į 
vieną Dievą. J i s nenorėjo ka
riauti , bet su visais gyventi 
taikoje. Kai j is mirė, egiptiečiai 
pradėjo t ikėt i į daug dievų ir 
kar iaut i . Buvo daug kara l ių , 
kurie vadinosi faraonais. Ki tas 
įdomus karal ius buvo King Tut. 

Kai kara l ia i mirdavo, juos 
išbalzamuodavo ir padarydavo 
mumijomis. Katės , krokodilai ir 
kiti j i ems reikalingi gyvuliai 
būdavo paverčiami mumijomis. 
Sfinksai saugodavo piramides, 
kuriose buvo palaidoti karal iai . 

M a r i u s V y g a n t a s , 8 metų 
Dar iaus Girėno lit. 

m-los mokinys. 

T A R P L E D O KALNŲ 

(Kalėdų legenda) 
(tęsinys) 

Er ikas kasdien keldavosi ket
virtą valandą ryto ir bėgdavo į 
vienuolyno bažnyčią. Ten pra
leisdavo vieną valandą laiko 
besimelsdamas. Vienuoliai at
kreipė dėmesį į jo dievotumą. 
Jie pasimelsdavo už Eriką, kad 
jis bū tų apsaugotas n u o piktų 
žmonių ir blogų suviliojimų. 

Er ikas nusiminė, k a i vieną 
d ieną t ė v a s p r a n e š ė , kad 
vienam iš vaikų surado darbą. 
Abu vyresnieji vaikai tėvui 
naudingi namuose k a i p talki
n i n k a i į v a i r i e m s da rbams . 
Pasiryžo at iduoti Eriką. J is 
neišdrįso žodžio i š t a r t i , t ik 
mot ina pak l ausė tėvą, kur 
Eriką išsiųs. 

— J i s turės keliauti į tolimą 
šiaurę. Aš pažadėjau banginių 
gaudymo kapitonui. J e i Erikas 
bus sumanus , gali pasidaryti 
tu r t ingas ir mums padės, — 
paaiškino tėvas . 

Motina aiškino, kad vaikas 
y ra s i l p n a s . J i s negalės 
išsilaikyti šaltose vietose, kur 
sniegas ir ledai neišt irpsta 
ištisus metus. J i s ten nematys 
vasaros šilumos ir šviesos. 

— Tu pati esi kal ta , — tarė 
tėvas. — Savo lepinimu padarei 
vaiką silpną ka ip mergaitę. Aš 
jį pardaviau ir savo nusistatymo 
nebekeisiu. 

— O, piktas is žmogau! — 
suriko motina. — Už mažą 
pinigų sumą, kurią tojau išleisi, 
pardavei savo tikrą sūnų. Tu esi 
k r a u g e r y s i r b e š i r d i s . Aš 
melsiuos, kad Dievas atitolintų 
tą bausmę nuo mūsų, kokios už
sipelnei. 

Neišlaikė motinos širdis ir 
pradėjo verkt i . Visi vaikai ap
supo ją ir pradėjo visi verkti. 
Visi mylėjo Er iką už jo gražų 
apsiėj imą, p a s i š v e n t i m ą ir 
nuolaidumą. 

(Bus daugiau) 

G A L V O S Ū K I O N R . 41 
A T S A K Y M A S 

Ėdė . imi , j a u n o j , kirsk, 
mėtėm, tat , sėskis, u rvu ir t.t. 

G A L V O S Ū K I O N R . 42 
A T S A K Y M A S 

Kristus pasakė: „Kas esate be 
n u o d ė m ė s , p i r m a s meski te 
akmeni" . 

Žinoma, nė vienas nemetė, 
nes visi buvo nuodėmingi . 

G A L V O S Ū K I O N R . 43 
A T S A K Y M A S 

Sistine Madonos paveikslą 
nupiešė menininkas Raphael'is. 

G A L V O S Ū K I O N R . 44 
A T S A K Y M A S 

Strėle pažymėtas Peru uostas 
vadinasi Callao. 

G A L V O S Ū K I O N R . 45 
A T S A K Y M A I 

1. Ežero vanduo stovintis, o 
upė nuolat t eka . 

2. J ū r o s y r a didesnės už 
ežerus. Jų vanduo sūrus, ir 
ežerų — gėlus. 

3. Daugiausia ežerų Lietuvos 
rytuose ir pietuose. Vien tik 
Utenos apskrityje yra 250 ežerų. 

4. Ežerai ne amžini. Jie il
g a i n i u i v i r s t a pe lkėmis ir 
durpynais . 

5. L i e tuvos ežera i žiemą 
užšąlą. Šaltą žiemą jų ledas 
at laiko ne t ik sunkvežimį su 
prekėmis, bet gali atlaikyti ir 
didžiulį tanką. 

6. Lie tuvos a k m e n y s yra 
įvairių spalvų: pilkai rausvi, 
pilkai melsvi, tamsūs , balti. 

G A L V O S Ū K I S N R . 61 

Vienas žmogus turėjo seną 
sieninį laikrodį, kuris mušė va
landas ir pusvalandžius. Valan
das mušdavo nuo 1 iki 12. Pvz. 
j e i l a ik rod i s rodė 3 va i . , 
mušdavo 3 k a r t u s iš eilės. 
Pusvalandžius mušė t ik vieną 
kartą, nežiūrint kurią valandą 
laikrodis rodė. Kar tą pas tą 
žmogų atėjo svečias, vos įžengė 
pro duris , laikrodis mušė vieną 
kartą. Praėjo pusvalandis , vėl 
mušė vieną kartą, po antro 
pusvalandžio — vėl vieną kartą, 
po trečio pusvalandžio — vėl 
mušė vieną kartą. Kol svečias 
buvo kambaryje jis girdėjo iš 
eilės keturis ka r tus po vieną 
mušimą. Kelinta buvo valanda, 
kai svečias atidarė to žmogaus 
duris? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S N R . 62 

Kokia jūra yra tur t ingiausia 
vandenyje paslėptais tur ta is? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S N R . 63 

1 — 

( Ž i ū r ė k i t e p i e š i n į ) . K iek 
kvad ra tų jūs gal i te suras t i 
šiame piešinyje? 

(5 t.) 

G A L V O S Ū K I S N R . 64 

8,8.8,8,8,8.8.8. Gali te šias 
skait l ines taip per tvarkyt i , kad 
jas sudėjus suma būtų 1000. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S N R . 65 

T^- f̂e 
(Žiūrėki te piešinį) . Žiemą 

šiaurės kraštuose daug sniego. 
Reikia kasti. Čia duodamas 
eilėraštis apie žiemos rytą, bet 
tik atskirais skiemenimis. Iš šių 
skiemenų sudarykite žodžius, o 
iš žodžių — eilėraštį: tas , žiū, ta, 
rim. šiuo, vie, ve. nu, ną, vą, ir, 
ry, kas, ką. ta, tą, ko, šiuo, kie, 
tas, vom, mas, sa, už, mo, sa, pa, 
pus, bu, ty, ne, kaip, Al, go, tu, 
gir, snie, du, ta, pra, kas , stvė, 
si, kas kim, po. rėm, kas . 

Už teisingai parašytą eilėraštį 
gausite 10 taškų, jei pasi taikys 
klaidų — tik 5 t aškus . 

» 
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